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1
ν
 Μέξνο 

Έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην λεξφ θαη ηελ άξδεπζε 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απμάλεη ηελ απφδνζή ηνπο, κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ. Παξ’ φια απηά, νη έξεπλεο αιιά θαη 

ηζηνξηθά ζηνηρεία έρνπλ δείμεη πσο ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα – ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο κεησκέλσλ βξνρνπηψζεσλ ή θαη 

ιεηςπδξίαο ζηα δηαζέζηκα απνζέκαηα λεξνχ κε θπζηθφ επαθφινπζν ηε κείσζε ή θαη 

απψιεηα ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, ε δεκηά ιφγσ ππεξάληιεζεο, κπνξεί 

λα απνθηήζεη θαη πην κφληκα ραξαθηεξηζηηθά εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο κφιπλζεο ηνπ 

πδξνθφξνπ ζηξψκαηνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη κηα γεψηξεζε κε πθάικπξν ή θαη αικπξφ 

λεξφ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη γλσζηή ε θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε ησλ αιάησλ 

θπξίσο ηνπ Na πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα ηεο πθηζηάκελεο δνκήο ηνπ εδάθνπο εθεί 

πνπ ζα εθαξκνζηεί έλα λεξφ αλαιφγνπ πνηφηεηαο.  

Σν είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο έρεη θη απηφ ην ξφιν ηνπ 

ζηελ ηειηθή παξαγσγή αιιά θαη ζηελ αμηνπνηνχκελε πνζφηεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ 

λεξνχ. Καηά ηελ άξδεπζε κε απιάθηα κπνξεί κελ λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο αιιά νη πνζφηεηεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο κε θαηαηνληζκφ ή κε ζηαγφλα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ πηπρηαθή εξγαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ κνπ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ 

(πξψελ ΒΗΟΘΔΚΑ) ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. Αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο 

παξαγσγψλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο.  

ην πξψην κέξνο ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο 

ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ κε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ λεξνχ σο θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ησλ αξδεχζεσλ 

θαη ινηπά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ (π.ρ. πνηφηεηα). Ζ α-

πνηχπσζε απηή γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζα εμαρζνχλ πνιχηηκεο απαληήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ζα κπνξνχζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα ηελ αλεχξεζε βηψζηκσλ ιχζεσλ ζε ηπρφλ 

πξνβιήκαηα.  
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2. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ, γλσζηφο θαη σο πδξνινγηθφο θχθινο πεξηγξάθεη ηε ζπλερή 

θίλεζε ηνπ λεξνχ πάλσ θαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ κάδα ηνπ λεξνχ ζηε 

Γε παξακέλεη αξθεηά ζηαζεξή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

λεξνχ ζε ηακηεπηήξεο πάγνπ, γιπθνχ λεξνχ, αιαηνχρνπ λεξνχ θαη αηκνζθαηξηθνχ 

λεξνχ πνηθίιεη αλάινγα κε έλα επξχ θάζκα θιηκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν λεξφ 

κεηαθηλείηαη απφ κία θάζε ζε άιιε, φπσο απφ ηνλ πνηακφ ζηνλ σθεαλφ ή απφ ηνλ 

σθεαλφ ζηελ αηκφζθαηξα, απφ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο ηεο εμάηκηζεο, ηεο 

ζπκπχθλσζεο,  ηεο εμάρλσζεο, ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο ππφγεηαο ξνήο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην λεξφ πεξλάεη απφ δηάθνξεο κνξθέο: πγξφ, ζηεξεφ (πάγνο) θαη 

αηκφο. 

 

Δηθόλα 1: Γηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή ελέξγεηαο, ε νπνία νδεγεί ζε 

αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην λεξφ εμαηκίδεηαη, θαηαλαιψλεη 

ελέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη δξνζίδεη ην πεξηβάιινλ. Όηαλ ζπκππθλψλεηαη, 

απειεπζεξψλεη ελέξγεηα θαη ζεξκαίλεη ην πεξηβάιινλ. Απηέο νη αληαιιαγέο 

ζεξκφηεηαο επεξεάδνπλ ην θιίκα (Huntington, 2006). 

Ζ θάζε εμάηκηζεο ηνπ θχθινπ θαζαξίδεη ην λεξφ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

αλαπιεξψλεη ηε γε κε γιπθφ λεξφ. Ζ ξνή ηνπ πγξνχ λεξνχ θαη ηνπ πάγνπ κεηαθέξεη 

νξπθηά ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. πκκεηέρεη επίζεο ζηελ αλακφξθσζε ησλ 

γεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Γεο, κέζσ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δηάβξσζε θαη θαζίδεζε. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη επίζεο απαξαίηεηνο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ δσήο θαη νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ πιαλήηε. 



 

9 

Ο ήιηνο, ν νπνίνο νδεγεί ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζεξκαίλεη ην λεξφ ζηνπο 

σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζεο. Σν λεξφ εμαηκίδεηαη σο πδξαηκνί ζηνλ αέξα. Ο πάγνο θαη 

ην ρηφλη κπνξνχλ λα εμαρληζηνχλ απεπζείαο ζε πδξαηκνχο. Ζ εμαηκηζνδηαπλνή είλαη 

ην λεξφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα θπηά θαη εμαηκίδεηαη απφ ην έδαθνο. Σν κφξην λεξνχ 

ησλ πδξαηκψλ έρεη κηθξφηεξε ππθλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο 

αηκφζθαηξαο, ην Ν2 θαη ην Ο2.  

Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηε κνξηαθή κάδα, ν πδξαηκφο ζε κνξθή αεξίνπ 

απμάλεη ην χςνο ζηνλ αλνηθηφ αέξα. Χζηφζν, θαζψο απμάλεηαη ην πςφκεηξν, 

κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ αέξα θαη κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία.  

Ζ ρακεισκέλε ζεξκνθξαζία πξνθαιεί ζπκπχθλσζε ηνπ πδξαηκνχ ζε έλα κηθξφ 

πγξφ ζηαγνλίδην λεξνχ ην νπνίν είλαη βαξχηεξν απφ ηνλ αέξα, έηζη ψζηε λα πέθηεη 

εθηφο αλ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ξεπζηφ. Μηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ 

ζηαγνληδίσλ ζε έλα κεγάιν ρψξν ζηελ αηκφζθαηξα γίλεηαη νξαηή σο ζχλλεθν. Ζ 

νκίριε ζρεκαηίδεηαη εάλ ν πδξαηκφο ζπκππθλψλεηαη θνληά ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, 

σο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο πγξνχ αέξα θαη ςπρξνχ αέξα ή απφηνκε κείσζε ηεο 

πίεζεο ηνπ αέξα. Σα ξεχκαηα αέξα κεηαθηλνχλ ηνπο πδξαηκνχο γχξσ απφ ηνλ 

πιαλήηε, ηα ζσκαηίδηα ζχλλεθσλ ζπγθξνχνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη πέθηνπλ απφ ηα 

αλψηεξα αηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα σο πδαηηθά θαηαθξεκλίζκαηα. Σα πδαηηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα είλαη ε βξνρφπησζε, ην ρηφλη ή θαη ην ραιάδη. ε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο δε κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ σο θαιχκκαηα πάγνπ θαη παγεηψλεο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ θαηεςπγκέλν λεξφ γηα ρηιηάδεο ρξφληα (Kerr, 2010).  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πδάησλ πέθηεη πίζσ ζηνπο σθεαλνχο ή ζηε γε σο 

βξνρή, φπνπ ην λεξφ ξέεη ζην έδαθνο σο επηθαλεηαθή απνξξνή. Έλα ηκήκα ηεο 

απνξξνήο εηζέξρεηαη ζε πνηάκηα απ’ φπνπ θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα ή ζε ιίκλεο. 

Δπηπιένλ, ην λεξφ κπνξεί λα θαηεηζδχεη (ηαρεία θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζσ ησλ 

ππαξρνπζψλ ξσγκψλ) ή λα δηεζείηαη ζε ρψξνπο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ιφγσ 

ησλ πθηζηάκελσλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (ππφγεηα χδαηα). Οξηζκέλα ππφγεηα 

χδαηα βξίζθνπλ αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη εμέξρνληαη σο πεγέο γιπθνχ 

λεξνχ. ηηο θνηιάδεο πνηακψλ θαη ηηο πιεκκπξηθέο πεξηνρέο ππάξρεη ζπρλά ζπλερήο 

αληαιιαγή λεξνχ κεηαμχ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ην λεξφ επηζηξέθεη ζηνλ σθεαλφ, γηα λα ζπλερίζεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

(Huntington, 2006).. 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ ινηπφλ πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ηελ θίλεζε 

ηνπ λεξνχ ζε φιε ηελ πδξνζθαίξα. Χζηφζν, πνιχ πεξηζζφηεξν λεξφ είλαη 
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"απνζεθεπκέλν"γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ φ, ηη πξαγκαηηθά θηλείηαη κέζα 

ζηνλ θχθιν. Οη απνζήθεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φισλ ησλ πδάησλ ζηε Γε 

είλαη νη σθεαλνί. Δθηηκάηαη φηη απφ ηα 332.500.000 mi
3
 (1.386.000.000 km

3
) ηεο 

παγθφζκηαο παξνρήο λεξνχ, πεξίπνπ 321.000.000 mi
3
 (1.338.000.000 km

3
) 

απνζεθεχνληαη ζε σθεαλνχο, ή πεξίπνπ 97%. Δθηηκάηαη επίζεο φηη νη σθεαλνί 

πξνκεζεχνπλ πεξίπνπ ην 90% ηνπ εμαηκηζκέλνπ λεξνχ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θχθιν 

ηνπ λεξνχ (Huntington, 2006). 

Καηά ηε δηάξθεηα ςπρξφηεξσλ θιηκαηνινγηθψλ πεξηφδσλ ζρεκαηίδνληαη 

πεξηζζφηεξνη φγθνη πάγνπ θαη παγεηψλεο θαη αξθεηή απφ ηελ παγθφζκηα παξνρή 

χδαηνο ζπζζσξεχεηαη σο πάγνο γηα λα κεησζνχλ νη πνζφηεηεο ζε άιια κέξε ηνπ 

θχθινπ ηνπ χδαηνο. Σν αληίζηξνθν ηζρχεη θαηά ηε δηάξθεηα ζεξκψλ πεξηφδσλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ παγεηψλσλ νη παγεηψλεο θάιππηαλ ζρεδφλ ην 

έλα ηξίην ηεο γεο ηεο γεο, κε απνηέιεζκα νη σθεαλνί λα είλαη πεξίπνπ 122 κέηξα 

ρακειφηεξα απφ ζήκεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο παγθφζκηαο "δεζηήο 

πεξηφδνπ", πεξίπνπ 125.000 ρξφληα πξηλ, νη ζάιαζζεο ήηαλ πεξίπνπ 5,5 κέηξα (18 

πφδηα) πςειφηεξεο απφ φ, ηη είλαη ηψξα. Πεξίπνπ ηξία εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, νη 

σθεαλνί ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θηάζεη κέρξη θαη 50 κέηξα. 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε πνπ δηαηππψζεθε ζην πιαίζην ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (IPCC) γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο είλαη πσο ζα ζπλερηζηεί ν θχθινο ηνπ λεξνχ φιν ηνλ 21ν αηψλα, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη νη βξνρνπηψζεηο ζα απμεζνχλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. ηηο ππνηξνπηθέο 

ρεξζαίεο πεξηνρέο - πεξηνρέο πνπ είλαη ήδε ζρεηηθά μεξέο - πξνβιέπεηαη φηη ε 

βξνρφπησζε ζα κεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, απμάλνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα μεξαζίαο. Ζ μεξαζία αλακέλεηαη λα είλαη ηζρπξφηεξε θνληά ζηα αλνηρηά 

πεξηζψξηα ησλ ππνηξνπηθψλ (γηα παξάδεηγκα, ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ε Νφηηα 

Αθξηθή, ε λφηηα Απζηξαιία θαη νη λνηηνδπηηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο). 

Οη εηήζηεο πνζφηεηεο βξνρφπησζεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε πεξηνρέο θνληά 

ζε πεξηνρέο ηνπ Ηζεκεξηλνχ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα είλαη πγξέο ζην ζεκεξηλφ θιίκα. 

Απηά ηα ζρέδηα κεγάιεο θιίκαθαο ππάξρνπλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζνκνηψζεηο 

θιηκαηηθψλ κνληέισλ πνπ δηεμάγνληαη ζε πνιιά δηεζλή εξεπλεηηθά θέληξα, ζην 

πιαίζην ηεο 4εο αμηνιφγεζεο ηεο IPCC. Τπάξρνπλ ηψξα πνιιέο ελδείμεηο φηη ε 

απμεκέλε πδξνινγηθή κεηαβιεηφηεηα θαη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο έρνπλ θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα έρνπλ βαζηέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ λεξνχ κέζσ ηνπ πδξνινγηθνχ 
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θχθινπ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ, ηεο δήηεζεο χδαηνο θαη ηεο θαηαλνκήο λεξνχ ζε 

παγθφζκηα, πεξηθεξεηαθή, ιεθάλε θαη ηνπηθή.  

Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αιιάδνπλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεσξγία 

 Βηνκεραλία 

 Μεηαβνιή ηεο ρεκηθήο ζχλζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο 

 Καηαζθεπή θξαγκάησλ 

 Απνςίισζε θαη αλαδάζσζε 

 Απνκάθξπλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηα πεγάδηα 

 Άληιεζε λεξνχ απφ πνηάκηα 

 Αζηηθνπνίεζε 

3.  ΑΡΓΔΤΖ 

Ζ άξδεπζε είλαη κηα παιηά κνξθή ηέρλεο. Οη πνιηηηζκνί έρνπλ αθκάζεη ζε 

πεξηνρέο πνπ είραλ πεξίζζεηα λεξνχ. Ζ άξδεπζε νξίδεηαη σο ε ηερλεηή εθαξκνγή 

λεξνχ ζην έδαθνο κε ζθνπφ ηελ παξνρή λεξνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε θπηηθή αλάπηπμε.  

Ζ άξδεπζε αζθείηαη απφ ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ, θαλείο δελ μέξεη πφηε μεθίλεζε, 

αιιά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ιέλε φηη είλαη ην ζεκέιην γηα φιν ηνλ πνιηηηζκφ, αθνχ 

μεθίλεζε κεγάινο πνιηηηζκφο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Sindh ζηελ Ηλδία θαη ηνπ 

Νείινπ. Απηφο ν πνιηηηζκφο παξήθκαζε φηαλ ην ζχζηεκα άξδεπζεο απέηπρε λα 

δηαηεξήζεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαθφξσλ θπηψλ ηεο επνρήο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπηψλ, ηεο αξδεπηηθήο δνκήο, ησλ 

αξδεπηηθψλ δεμακελψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο ξχζκηζεο θαη ηεο 

ζρέζεοαιιειεπίδξαζήο ηνπο κειεηάηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αξδεχζεσλ (Michael, 

1978) . 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη : 

 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 

 Βηνινγία θαιιηεξγεηψλ 

 Γηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ 

 Υξφλνο εθαξκνγήο λεξνχ 

 Μέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ 

 Κιηκαηνινγηθή ή κεηεσξνινγηθή επίδξαζε ζηελ άξδεπζε θαη 

 Σν πεξηβάιινλ θαη νη κεηαβνιέο ηνπ ιφγσ άξδεπζεο 
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Ζ δηαρείξηζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ ζπληζηά ηελ αγξνλνκία 

άξδεπζεο: ηε δηαρείξηζε δειαδή, αξδεπηηθψλ θαηαζθεπψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

δεμακελψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο άξδεπζεο, ε θνηλσληθή νξγάλσζε, νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ην βηνηηθφ επίπεδν, νη πνιηηηθέο άξδεπζεο, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ, ην θφζηνο άξδεπζεο θιπ., είλαη παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή δηαρείξηζε θαη θπζηθά ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε ηνπ λεξνχ απφ ηελ πεγή, ηελ 

κεηαθνξά ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ πεγή κπνξεί λα είλαη 

πνηάκη ή πεγάδη ή θαλάιη ή δεμακελή ή ιίκλε . 

Ζ δηαηήξεζε ησλ θαλαιηψλ άξδεπζεο ρσξίο δηαξξνή θαη κφιπλζε απφ δηδάληα, ε 

εθαξκνγή λεξνχ ζην πεδίν κε ηελ ηνπνζέηεζε θάπνηαο ηνπηθήο δνκήο ειέγρνπ φπσο 

ε είζνδνο πεδίνπ θαη ηα φξηα γηα ηελ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα αξδεπηεί θ.ιπ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη απηψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ηηο 

απνθάζεηο (Michael, 1978). Δπηπιένλ, ην λεξφ είλαη απαξαίηεην φρη κφλν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ γεσξγηθψλ αλαγθψλ, αιιά θαη γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο, παξαγσγή 

ελέξγεηαο, γηα αγξνηηθέο (γεσξγία θαη θηελνηξνθία), νηθηαθέο αλάγθεο θιπ. πρλά δε, 

ν πφξνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαρείξηζε γεληθφηεξα ηνπ λεξνχ 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλά ρξήζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

 ηελ αλάπηπμε ηνπ έζλνπο κέζσ ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ γηα ζθνπνχο παξαγσγήο θπηψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε 

εθβηνκεράληζε, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ., Ζ νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο παξέρεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη θαιή δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ. 

 Γηα ηελ απνζήθεπζε ξπζκίδνπκε ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο γηα πεξαηηέξσ 

ρξήζε ή γηα ρξήζε εθηφο επνρήο 

 Να θαηαλείκεη ην λεξφ κε ηε ζσζηή αλαινγία κε βάζε ηελ 

θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαη θαιιηέξγεηα.  

 Να κεηαθέξνπκε ην λεξφ ρσξίο πνιιέο απψιεηεο κέζσ ηεο δηήζεζεο 

(Απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε) 

 Να εθαξκφδεηαη επαξθή πνζφηεηα ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ αγξνχ. 

(Βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο) 
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 Να αμηνπνηήζεη ην λεξφ ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο-φθεινο 

(νηθνλνκηθά βηψζηκε δηαρείξηζε) 

 Γηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ ρσξίο θνηλσληθφ πξφβιεκα  

 Σελ ηθαλνπνίεζε ηεο κειινληηθήο απαίηεζεο γηα άιινπο ζθνπνχο 

φπσο ε νηθηαθή ρξήζε ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνζηαζία απφ ηελ πείλα 

(Γηαηήξεζε πφξσλ). 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ή ηελ θαθή 

ρξήζε ηνπ λεξνχ (Αζθαιήο ρξήζε πεξηβάιινληνο) (Garces-Restrepo, 2007). 

Ζ ππεξβνιηθή άξδεπζε νδεγεί ζε ζπαηάιε κεγάινπ φγθνπ λεξνχ, έθπιπζε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαζηξνθή σθέιηκσλ κηθξνβίσλ, αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα 

απνζηξάγγηζε. Ζ κεησκέλε άξδεπζε (ειιεηκαηηθή) κπνξεί λα νδεγεί ζε ζπζζψξεπζε 

αιάησλ πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο θαη αιθαιηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην έδαθνο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα. Ζ αλεπαξθήο άξδεπζε νδεγεί 

ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο, απψιεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο απφδνζεο ή απνηπρία 

θαιιηέξγεηαο, θησρφ πεξηβάιινλ εδάθνπο θιπ. 

Σν λεξφ γίλεηαη έλαο πεξηνξηζηηθφο πφξνο ιφγσ ηεο πνιπδηάζηαηεο δήηεζεο απφ 

ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, νη βηνκεραλίεο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ε 

απμεκέλε αζηηθή θαη αγξνηηθή νηθηαθή ρξήζε. Ο απμαλφκελνο πιεζπζκφο απμάλεη 

ηηο αλάγθεο ησλ βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηε βαζηθή απαίηεζε θαη επίζεο λα πξνζθέξεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

Έηζη, ε δήηεζε γηα λεξφ απμάλεηαη θαζεκεξηλά θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

απαξαίηεην λα κειεηάηαη ην δηαζέζηκν λεξφ θαη νη δπλαηφηεηεο δηαλνκήο ηνπ 

αλάινγα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε ζε κηα πεξηνρή. 

Σα πδαηηθά θαηαθξεκλίζκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε βξνρή θαη ην ρηφλη είλαη ε 

βαζηθέο πεγέο πξνέιεπζεο θάζε είδνπο λεξνχ. Βάζεη ησλ πεγψλ δηαζεζηκφηεηάο ηνπ, 

ην λεξφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επηθαλεηαθφ ή ππφγεην λεξφ. Σα επηθαλεηαθά 

χδαηα πεξηιακβάλνπλ λεξά απφ έλα πνηάκη, κηα δεμακελή, κηα ιίκλε, θ.ι.π. (Michael, 

1978). Σα ππφγεηα χδαηα είλαη απνηέιεζκα ηεο δηήζεζεο θαη ηεο θαηείζδπζεο ηνπ 

λεξνχ ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ππεδάθνπο, φπνπ νη πθηζηάκελνη γεσινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί εμππεξεηνχλ ζηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ θφξηηζή ηνπ ή κε 

δεκηνπξγψληαο πδξνθφξα ζηξψκαηα. Ζ ρηνλφπησζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγσλ ζπκβνιήο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηέηνησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ.  
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ  
 

Σα θπηά θαη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο δελ κπνξνχλ λα 

δήζνπλ ρσξίο λεξφ, αθνχ ην λεξφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ θαη απνηειεί ην 

80 έσο 90% ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηθψλ θπηηάξσλ. 

Ο ξφινο ηνπ λεξνχ ζηελ θαιιηέξγεηα κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζε : 

 

Α) Φπζηνινγηθή ζεκαζία 

• Σν ίδην ην θπηηθφ ζχζηεκα πεξηέρεη πεξίπνπ 90% λεξφ 

• Λεηηνπξγεί σο βαζηθφ πιηθφ γηα φιεο ηηο κεηαβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπλνή θαη ηε δηαπλνή 

• Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θσηνζχλζεζε 

• Δλεξγνπνηεί ηε βιάζηεζε θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ ησλ 

θπηψλ γηα θπηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή αλάπηπμε 

• Υξεζηκεχεη σο δηαιχηεο ζην έδαθνο γηα θπηηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο 

• Λεηηνπξγεί σο θνξέαο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην έδαθνο έσο ην θπηηθφ 

ζχζηεκα 

• Γηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θπηνχ κέζσ ηεο δηαπλνήο 

• Βνεζάεη λα θξαηάηε ην θπηφ φξζην δηαηεξψληαο ηε ζπαηάιε ηνπ θπηνχ 

• Βνεζά ζηε κεηαθνξά ησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ πεγή  (Winkler, 2014) 

 

Β) Οηθνινγηθή ζεκαζία 

• Βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο 

• Βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο αιάησλ 

• Μεηψλεη ηελ αιαηφηεηα θαη ηελ αιθαιηθφηεηα 

• Δπεξεάδεη ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ 

• Δπεξεάδεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ θαηξφ 

• Βνεζά ηα σθέιηκα κηθξφβηα 

• Δπεξεάδεη ηα παξάζηηα θαη ηηο αζζέλεηεο 

• Τπνζηεξίδεη ηελ δσή 

• Βνεζάεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο γεο, φπσο ην φξγσκα, ηε ιάζπε θ.ιπ., 

•πκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην ιίπαζκα, εμαζθαιίδνληαο βέιηηζηεο ζπλζήθεο. 
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Οη πνιππνίθηιεο ρξήζεηο θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άξδεπζεο, 

ησλ βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νηθηαθή ρξήζε γηα 

αζηηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε, απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα λεξφ. Λφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ άξδεπζεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζθνξάο θαιήο 

πνηφηεηαο λεξνχ, γίλεηαη πνιχηηκν εκπφξεπκα θαη επνκέλσο ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

Τγξφο Υξπζφο.  

Όιεο νη πνηθηιίεο, ε νξγαληθή θνπξηά, ην αλφξγαλν ιίπαζκα, ηα απνηειεζκαηηθά 

εξγαιεία εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο, νη θαιχηεξεο ηερληθέο δηαρείξηζεο επηβιαβψλ 

νξγαληζκψλ θαη αζζελεηψλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν φηαλ εθαξκφδεηαη 

επαξθέο λεξφ ζηελ θαιιηέξγεηα.  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο χδαηνο ησλ θπηψλ, θαη επνκέλσο ηελ 

αληίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηνπο 

αθφινπζνπο : 

  Παξάγνληεο εδάθνπο - πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ηνπ εδάθνπο, πθή, 

δνκή, ππθλφηεηα, αιαηφηεηα, γνληκφηεηα, αεξηζκφο, ζεξκνθξαζία θαη 

απνζηξάγγηζε. 

  Φπηηθνί παξάγνληεο - ηχπνο θαιιηέξγεηαο, ππθλφηεηα θαη βάζνο 

ξηδνβνιίαο, ξπζκφο αλάπηπμεο ξίδαο, αεξνδπλακηθή ηξαρχηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο, αλεθηηθφηεηα ζε μεξαζία θαη πνηθηιηαθέο επηδξάζεηο. 

  Καηξηθέο ζπλζήθεο - ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνο θαη 

βξνρφπησζε. 

Ζ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ειέγρεηαη απφ ηα πνζνζηά ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη 

απφ ηελ παξνρή νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ ελψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλζεζε 

λέσλ πξσηνπιαζκάησλ θαη θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ. Μείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

λεξφ ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα θπηηαξνδηαίξεζεο, δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο θπηηάξσλ, 

δηαθνπή ή κείσζε ηεο θσηνζχλζεζεο θαη παξεκβνιή κε πνιιέο βαζηθέο κεηαβνιηθέο 

δηεξγαζίεο. Σειηθά, ε ζπλερήο αθπδάησζε πξνθαιεί απνδηνξγάλσζε ηνπ 

πξσηνπιάζκαηνο θαη ζάλαην ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ (Johannes, 1980).  

Ζ ζρέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ λεξνχ κε ηηο θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο παξνπζηάδεηαη 

εληππσζηαθά ζηνπο ζπφξνπο, φπνπ ε αλαπλνή θαη άιιεο θπζηνινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απμάλνπλ θαζψο απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. ηε 

θσηνζχλζεζε, ην λεξφ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε έλα αληηδξαζηήξην φπσο ην 
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δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ λεξνχ ζηα θπηά απηή ε δηάιπζε 

αεξίσλ, κεηάιισλ θαη άιισλ νπζηψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εηζέξρνληαη θαη λα 

κεηαθηλνχληαη απφ θχηηαξν ζε θχηηαξν θαη ζπλνιηθά κεηαμχ ηζηψλ κέζα ζην θπηφ 

(Winkler, 2014).  

Ζ δηαπεξαηφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ 

κεκβξαλψλ ζην λεξφ νδεγεί ζε ζπλερή πγξή θάζε πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην θπηφ ζην 

νπνίν ζπκβαίλεη ε κεηαηφπηζε ησλ δηαιπκέλσλ νπζηψλ. Σν λεξφ είλαη έλα 

αληηδξαζηήξην ζε πνιιέο θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

θσηνζχλζεζε θαη πδξνιπηηθέο δηεξγαζίεο φπσο ε πδξφιπζε ακχινπ ζε δάραξε. Σν 

λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε επαξθνχο αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο κνξθήο θαη ηεο ζέζεο ησλ θχιισλ θαη ησλ λέσλ βιαζηψλ. 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο βαζηθέο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξε απφ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

απνξξνθνχκελνπ λεξνχ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ εηζέξρεηαη ζην θπηφ 

ράλεηαη ζε δηαπλνή, ζπκβάιινληαο άκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Χζηφζν, ε απνηπρία 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ πνπ ράλεηαη κε δηαπλνή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παχζε 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηνλ ελδερφκελν ζάλαην ηνπ θπηνχ απφ ηελ αθπδάησζε.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ λεξνχ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κε ζαθήλεηα απηέο νη ηξεηο δηαδηθαζίεο - 

απνξξφθεζε, κεηαηφπηζε θαη δηαπλνή. Θα πξέπεη λα αλαιπζεί ε επίδξαζε απηψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

απνδνηηθφηεηαο ρξήζεο λεξνχ (Johannes, 1980). 

Ζ απνξξφθεζε λεξνχ απφ ηηο ξίδεο εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή λεξνχ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ξίδαο. Σα δχν θχξηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ είλαη ε θίλεζε 

ηνπ λεξνχ πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ξίδαο θαη ε αλάπηπμε ησλ ξηδψλ ζηε κάδα ηνπ 

εδάθνπο. Καζψο ην έδαθνο ζηεγλψλεη απφ κηα θνξεζκέλε θαηάζηαζε, ν ξπζκφο 

κεηαθίλεζεο ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο κεηψλεηαη ηαρχηαηα. Έηζη, ππφ ηηο ζπλζήθεο φπνπ 

ην λεξφ πνπ εμάγεηαη απφ ηηο ξίδεο δελ αληηθαζίζηαηαη ζπρλά απφ βξνρή ή άξδεπζε, 

είλαη ζεκαληηθφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα λα πξέπεη λα δηαζηέιιεηαη ζπλερψο ή αιιηψο λα 

έρεη ήδε θαηαιάβεη αξθεηά κεγάιν φγθν εδάθνπο γηα λα παξέρεη ζην θπηφ αξθεηφ 

λεξφ γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο απψιεηεο απφ ηελ δηαπλνή θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ. 

Χο εθ ηνχηνπ, φινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ ή ηελ 
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θαηνρή απφ ξίδεο ελφο αξθεηά κεγάινπ φγθνπ εδάθνπο, ζα επεξεάζνπλ επίζεο ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ απφ ηα θπηά.  

Ζ πξαγκαηηθή είζνδνο λεξνχ ζηηο ξίδεο επεξεάδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο 

απνξξνθεηηθήο δψλεο ησλ ξηδψλ, ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ θινηνχ ξίδαο , απφ ηελ 

θίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ην δπλακηθφ λεξνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο ξίδαο. Ζ θίλεζε ηνπ 

χδαηνο δηακέζνπ ησλ ξηδψλ θαη ησλ αγψγηκσλ ζηνηρείσλ ησλ μπιψδσλ αγγείσλ ζηα 

θχιια αξρίδεη θαη ειέγρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαπλνή ζηα θχιια ζε 

απφθξηζε ηεο θιίζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπ λεξνχ πνπ εθηείλεηαη απφ ην λεξφ ηνπ 

εδάθνπο, κέζσ ηνπ θπηνχ πξνο ηελ αηκφζθαηξα.  

Σν λεξφ κεηαθηλείηαη απφ ηνπο θξνζζνχο ηνπ θχιινπ θαηά κήθνο ηνπ ηζηνχ ησλ 

κεζφθπιισλ θαη κέζα απφ ηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηηο ππν-

ζηνκαηηθέο θνηιφηεηεο φπνπ ην λεξφ εμαηκίδεηαη θαη δηαρέεηαη έμσ απφ ηα θχιια 

κέζσ ησλ ζηνκαηηθψλ αλνηγκάησλ. Ζ δηαπλνή, είλαη ινηπφλ κηα ελεξγεηαθά 

ειεγρφκελε δηαδηθαζία, πνπ ηξνπνπνηείηαη απφ ηνπο εδαθηθνχο, θπηηθνχο θαη 

αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηηο δπλακηθέο θιίζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ λεξνχ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θχιινπ. 

 

Φπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άξδεπζε 
 

 Σν έδαθνο είλαη έλα ηξηθαζηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηε ζηεξεή θάζε 

απφ αλφξγαλα θαη νξγαληθά πιηθά θαη δηάθνξεο ρεκηθέο ελψζεηο, ηελ πγξή θάζε πνπ 

νλνκάδεηαη πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αέξηα θάζε πνπ νλνκάδεηαη αέξαο ηνπ 

εδάθνπο. Σν θχξην ζπζηαηηθφ ηεο ζηεξεάο θάζεο είλαη ηα ζσκαηίδηα ηνπ εδάθνπο, ην 

κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχλ ρψξνπο πφξσλ δηαθνξεηηθήο 

γεσκεηξίαο.  

Απηνί νη ρψξνη ησλ πφξσλ είλαη γεκάηνη κε λεξφ θαη αέξα ζε πνηθίιεο αλαινγίεο, 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πγξαζίαο πνπ ππάξρεη. Ζ παξνπζία ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ, 

πγξνχ (δηαιχκαηνο εδάθνπο) θαη αεξίνπ (αέξαο ηνπ εδάθνπο) απνηειεί έλα 

πνιχπινθν πνιπθαζηθφ ζχζηεκα. Ζ ζχλζεζε φγθνπ ησλ ηξηψλ θχξησλ ζπζηαηηθψλ 

ζην ζχζηεκα εδάθνπο πνηθίιιεη επξέσο. Έλα ηππηθφ ρψκα απφ αξγηιψδε εδάθε, γηα 

παξάδεηγκα, πεξηέρεη πεξίπνπ 50% ζηεξεά πιηθά, 30% λεξφ θαη 20% αέξα. Δθηφο απφ 

ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά, ην ρψκα πεξηέρεη ζπλήζσο πνιινχο δψληεο νξγαληζκνχο 

φπσο βαθηήξηα, κχθεηεο, θχθηα, πξσηφδσα, έληνκα θαη κηθξά δψα πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ή έκκεζα ηε δνκή ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ (Miksitz, 1998).  
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Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άξδεπζε είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηείζδπζεο θαη ε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ. Άιιεο ηδηφηεηεο 

ηνπ εδάθνπο, φπσο ε πθή ηνπ εδάθνπο, ε δνκή ηνπ εδάθνπο, ε ηξηρνεηδήο 

αγσγηκφηεηα, νη ζπλζήθεο ηνπ πξνθίι ηνπ εδάθνπο θαη ην βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο (Miksitz, F. 

J. ,1998). 

 

Τδαηηθέο ζρέζεηο ηνπ εδάθνπο 
 

Σν έδαθνο ρξεζηκεχεη σο δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ. Μφλν ην λεξφ πνπ 

απνζεθεχεηαη ζηε ξηδηθή δψλε κηαο θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

απηήλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηθψλ ηζηψλ. Όηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ξίδαο ππάξρεη 

άθζνλν λεξφ, ηα θπηά κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο απαηηήζεηο λεξνχ 

γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη αλάπηπμε. Καζψο ηα θπηά ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην λεξφ, ε δηαζέζηκε πξνζθνξά κεηψλεηαη θαη αλ δελ πξνζηεζεί πεξηζζφηεξν λεξφ, ηα 

θπηά ζηακαηνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη ηειηθά πεζαίλνπλ. Πξηλ απφ ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ φηαλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ, είλαη 

απαξαίηεην λα αξδεπηνχλ μαλά. Ζ πνζφηεηα λεξνχ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε 

θάζε άξδεπζε θαη ε ζπρλφηεηα ηεο άξδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ θαιιηέξγεηα πνπ πξφθεηηαη λα αξδεπηεί (Nicholas, P, 2004) . 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηνπ λεξνύ 
 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο 

είλαη ε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, ε θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, 

ε πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα , ηνπ εδαθηθφ πξνθίι, ε πθή, ην πνξψδεο θαη ν βαζκφο 

δηφγθσζεο ησλ θνιινεηδψλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο νξγαληθήο χιεο, ε βιαζηηθή 

θάιπςε, ε άξδεπζε ή βξνρφπησζε θαη ημψδεο λεξνχ. Ζ πξνεγνχκελε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε πγξαζία ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ αξρηθφ ξπζκφ θαη ηε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα δηείζδπζεο, θαη νη δχν κεηψλνληαη φζν απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

πγξαζία ηνπ εδάθνπο.  

Ο ξπζκφο δηείζδπζεο νπνηνπδήπνηε εδάθνπο πεξηνξίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε 

πεξηνξηζκφ ζηε ξνή ηνπ λεξνχ κέζα απφ ην πξνθίι ηνπ εδάθνπο. Σν ζηξψκα εδάθνπο 

κε ηε ρακειφηεξε δηαπεξαηφηεηα, είηε ζηελ επηθάλεηα είηε θάησ απφ απηφ, ζπλήζσο 
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θαζνξίδεη ην ξπζκφ δηείζδπζεο. Σα πνζνζηά δηείζδπζεο επεξεάδνληαη επίζεο απφ ην 

πνξψδεο ηνπ εδάθνπο ην νπνίν αιιάδεη αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα . Ζ θαιιηέξγεηα 

επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα δηείζδπζεο απμάλνληαο ην πνξψδεο ηνπ επηθαλεηαθνχ 

εδάθνπο θαη δηαζπάλνληαο ηηο επηθάλεηεο ζηεγαλνπνίεζεο. Ζ επίδξαζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ δηήζεζε δηαξθεί ζπλήζσο κφλν κέρξηο φηνπ ην έδαθνο 

απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηεο ππθλφηεηαο ιφγσ ησλ 

επαθφινπζσλ αξδεχζεσλ. Σα πνζνζηά δηήζεζεο είλαη γεληθά ρακειφηεξα ζε εδάθε 

βαξηάο πθήο παξά ζε εδάθε ειαθξηάο πθήο (Karam, 1993).  

Ζ επίδξαζε ηνπ βάζνπο ηνπ λεξνχ πάλσ ζην έδαθνο ζην πνζνζηφ δηείζδπζεο 

δηεξεπλήζεθε απφ πνιινχο επηζηήκνλεο. Σα πνζνζηά δηείζδπζεο επεξεάδνληαη 

επίζεο απφ ηελ θπηηθή θάιπςε. Σα πνζνζηά δηείζδπζεο ζηνπο βνζθφηνπνπο είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα γπκλά αγξνηεκάρηα. Οη πξνζζήθεο νξγαληθήο χιεο 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ην πνζνζηφ δηείζδπζεο.  

Ζ πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα ηνπ εδαθηθνχ πξνθίι ζπρλά αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηήζεζεο φρη κφλν ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία αιιά θαη 

ιφγσ ηεο επηθάλεηαο απφ ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηθαλεηαθψλ ζσκαηηδίσλ θαη 

απφ ην πιχζηκν ησλ πιηθψλ ζην έδαθνο. Σν ημψδεο ηνπ λεξνχ επεξεάδεη ηε 

δηείζδπζε. Οη πςεινί ξπζκνί δηείζδπζεο ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθά ζπγθξίζηκεο ζπλζήθεο εδάθνπο νθείινληαη ζην ρακειφ ημψδεο ηνπ 

δεζηνχ λεξνχ. Ζ έληαζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο είλαη έλα κέηξν ηεο αληνρήο κε 

ηελ νπνία ην λεξφ ζπγθξαηείηαη ζην έδαθνο θαη δείρλεη ηε δχλακε αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο 

(Nicholas, P, 2004).  

Ζ εδαθηθή ηάζε κεηξηέηαη ζε ζρέζε κε ηε δπλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζην 

έδαθνο πνπ κεηξάηαη, ζπλήζσο ζε ζρέζε κε ην ειεχζεξν λεξφ. πλήζσο εθθξάδεηαη 

ζε αηκφζθαηξεο, ε κέζε πίεζε αέξα ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Άιιεο κνλάδεο 

πίεζεο φπσο cm λεξνχ ή cm ή mm πδξαξγχξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζπρλά (1 

αηκφζθαηξα = 1036 cm λεξνχ ή 76,39 cm ζηήιεο πδξαξγχξνπ).  

Ζ ηάζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο δελ απνηειεί αλαγθαζηηθά έλδεημε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία νχηε ηνπ εδάθνπο νχηε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εληάζεηο. Απηά εμαξηψληαη απφ ηελ πθή, ηε 

δνκή θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε έδαθνο. Γεληθά ηα ακκψδε εδάθε απνζηξαγγίδνληαη ζρεδφλ 

εληειψο ζε ρακειή ηάζε, αιιά ηα αξγηιψδε εδάθε δηαηεξνχλ αθφκε κηα ζεκαληηθή 
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πνζφηεηα πγξαζίαο αθφκε θαη ζε ηέηνηεο πςειέο εληάζεηο πνπ κπνξεί λα εμαζζελίζεη 

ην θπηφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην έδαθνο.  

Δίλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ δηαηεξείηαη απφ ην έδαθνο 

ζε δηάθνξεο ηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ δηαηίζεηαη 

ζηα θπηά, ην λεξφ πνπ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ην έδαθνο πξηλ μεθηλήζεη ε 

δηήζεζε θαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαηά ηελ άξδεπζε. Ζ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο, ε νπνία είλαη 

ην άζξνηζκα ηεο ηάζεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο νζκσηηθήο πίεζεο ηνπ 

δηαιχκαηνο ηνπ εδάθνπο. ε πνιιά αξδεπφκελα εδάθε, ην δηάιπκα εδάθνπο πεξηέρεη 

κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα αιάησλ.  

Ζ νζκσηηθή πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην δηάιπκα ηνπ εδάθνπο θαζπζηεξεί 

ηελ πξφζιεςε λεξνχ απφ ηα θπηά. Σα θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έδαθνο ζην νπνίν 

ε ηάζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο είλαη 1 atκπνξεί λα εμαγάγεη αξθεηή πγξαζία γηα θαιή 

αλάπηπμε. Αλ φκσο ε νζκσηηθή πίεζε ηνπ δηαιχκαηνο εδάθνπο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, 10 αηκνζθαηξψλ, ε ζπλνιηθή ηάζε είλαη 11 αηκφζθαηξεο θαη ηα θπηά 

δελ κπνξνχλ λα εμαγάγνπλ αξθεηφ λεξφ γηα θαιή αλάπηπμε. Έηζη, γηα ηελ επηηπρή 

παξαγσγή θαιιηεξγεηψλ ζε εδάθε πνπ έρνπλ αμηνζεκείσηε πνζφηεηα αιάησλ, ε 

νζκσηηθή πίεζε ηνπ δηαιχκαηνο ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξε κε ειεγρφκελε έκπλςζη θαη ε ηάζε πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηε ξηδηθή 

δψλε λα δηαηεξείηαη ζε έλα εχξνο πνπ ζα παξέρεη επαξθή πγξαζία ζην θαιιηέξγεηα. 

Ζ ξηδηθή αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ επεξεάδεηαη απφ 

• Σν θπηηθφ είδνο, 

• Ρερφ βάζνο ηνπ εδάθνπο θαη δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο  

• Γνληκφηεηα ηνπεδάθνπο 

• Καηάζηαζε αιάησλ ηνπ εδάθνπο (Miksitz, F. J. ,1998). 

 

4. ΤΓΡΟΛΗΠΑΝΖ 

 

Ζ πδξνιίπαλζε είλαη ε έγρπζε ιηπαζκάησλ, ηξνπνπνηεηψλ εδάθνπο θαη άιισλ 

πδαηνδηαιπηψλ πξντφλησλ ζε έλα ζχζηεκα άξδεπζεο.Λφγσ ηνπ δπλεηηθνχ θηλδχλνπ 

κφιπλζεο ηεο παξνρήο πφζηκνπ χδαηνο, απαηηείηαη κηα ζπζθεπή πξφιεςεο ηεο 

αλάζηξνθεο ξνήο γηα ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πδξνιίπαλζεο.Ζ πδξνιίπαλζε 

αζθείηαη εθηελψο ζηελ εκπνξηθή γεσξγία θαη ηελ θεπνπξηθή. Ζπδξνιίπαλζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ή γηα ηε δηφξζσζε 
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ειιείςεσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ αληρλεχνληαη ζηελ αλάιπζε ηζηψλ ησλ θπηψλ. 

πλήζσο αζθείηαη ζε θαιιηέξγεηεο πςειήο αμίαο φπσο ιαραληθά, ριννηάπεηα, 

νπσξνθφξα δέληξα θαη θαιισπηζηηθά θπηά. 

Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ζηεξεψλ ιηπαζκάησλ ζηελπδξνιίπαλζε 

είλαη ε πιήξεο δηάιπζε ηνπο ζην λεξφ άξδεπζεο. Παξαδείγκαηα ηδηαίηεξα δηαιπηψλ 

ιηπαζκάησλ θαηάιιεισλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πδξνιίπαλζε  είλαη: ληηξηθφ 

ακκψλην, ρισξηνχρν θάιην, ληηξηθφ θάιην, νπξία, κνλνθσζθνξηθφ ακκψλην θαη 

κνλνθσζθνξηθφ θάιην. 

Ζ δηαιπηφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία. Σα δηαιχκαηα 

ιηπαζκάησλ πνπ απνζεθεχνληαη θαηά ηε ζεξηλή κνξθή θαηαθξεκλίδνληαη φηαλ νη 

ζεξκνθξαζίεο κεηψλνληαη ην θζηλφπσξν, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο δηαιπηφηεηαο ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη ε αξαίσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ 

ιηπαζκάησλ ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ (Postel, 2001). 

Ζ απνηειεζκαηηθήπδξνιίπαλζε απαηηεί θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ησλ ξηδηθψλ ξπζκίζεσλ, ηεο ρεκείαο ηνπ εδάθνπο φπσο ε 

δηαιπηφηεηα θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ε ρεκεία ησλ ιηπαζκάησλ 

(ζπκβαηφηεηα αλάκεημεο, θαηαθξήκληζε, δηάβξσζε) θαη παξάγνληεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ pH, αιάησλ θαη λαηξίνπ , θαη ηνμηθψλ 

ηφλησλ. 

Ζ πδξνιίπαλζε επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ κε αθξίβεηα θαη 

νκνηφκνξθν ηξφπν ζηνλ πγξφ φγθν ηεο ξίδαο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη δξαζηηθέο 

ξίδεο. Απηφ απμάλεη αμηνζεκείσηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ιηπάζκαηνο, πνπ επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ εθαξκνδφκελνπ ιηπάζκαηνο. 

Απηφ φρη κφλν κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο αιιά θαη κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα 

ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έθπιπζε ιηπαζκάησλ. 

Παξάιιεια, επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο δηαηξνθήο ηεο θαιιηέξγεηαο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

ηξνθνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηε ζξεπηηθή νπζία ζχκθσλα κε ην θπζηνινγηθφ 

ζηάδην, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην βέιηηζην εκεξήζην πνζνζηφ θαηαλάισζεο 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ηε 

κέγηζηε απφδνζε θαη πνηφηεηα παξαγσγήο. 
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Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη εηδηθέο γηα θάζε θαιιηέξγεηα θαη θιίκα , θαη 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα γηα ηηο θχξηεο θαιιηέξγεηεο ζην Ηζξαήι 

φπσο ληνκάηεο, αγγνχξηα, αξαβφζηηνο, θιπ. Ζ βέιηηζηε θακπχιε ηεο θαηαλάισζεο 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ νξίδεη ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα εθαξκνγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζηαζεξή ζπγθέληξσζε 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ δηάιπκα εδάθνπο (Ηmas, 1999). 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαιείθεη ηερεηξσλαθηηθή εθαξκνγή  

 Γξήγνξε θαη βνιηθή 

 Οκνηνκνξθία ζηελεθαξκνγή  

 Τςειή απνδνηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε ιηπάζκαηνο κέρξη 30 - 40%  

 Ληγφηεξεέθπιπζε κε ηα ιηπάζκαηα 

 Καιχηεξε δηείζδπζε ησλ P θαη K ζηα ζηξψκαηα  

 πληνληζκφο ησλ απαηηήζεσλ δηαηξνθήο κε ζηάδην θαιιηέξγεηαο ή 

αλάπηπμεο  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπδνζνινγίαο.  

 Άιιεο νπζίεο, φπσο ηα δηδαληνθηφλα, ηα παξαζηηνθηφλα, ηα νμέα θ.ιπ. 

κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

1. Σνμηθφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο  

2. Οη αδηάιπηεο νπζίεο δελ είλαη θαηάιιειεο (ππεξθσζθνξηθφ)  

3. Γηαβξσηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ιηπάζκαηνο  

4. Ο θσζθνξνο κπνξεί λα θαζηδάλεη ζηελ γξακκή ζσιήλα θαη ζηάγδελ 

ιφγσ ηεο αληίδξαζεο pH  

5. Τςειφ θφζηνο (Landis, 1989). 

 

5. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΡΓΔΤΖ 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα άξδεπζεο είλαη: Απηά ηεο επηθαλεηαθήο άξδεπζεο, 

ε άξδεπζε κε ηερλεηή βξνρή θαη ηα πην ζχγρξνλα, ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο 

(Παπαδαθεηξίνπ, Ε.Γ., 1984). Ζ επηινγή κηαο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη 



 

23 

ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Απηνί είλαη ην θιίκα, ην έδαθνο, ην είδνο ηνπ θπηνχ 

θαη ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο, ε δηαζέζηκε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα λεξνχ, ην δηαζέζηκν 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληθφ δπλακηθφ, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ αγξνηψλ θαη ην 

θφζηνο ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ άξδεπζεο. (Αξαβηψηεο, 1997). 

 

 

Δηθόλα 2: Δπηθαλεηαθή άξδεπζε  

Οη επηθαλεηαθέο κέζνδνη άξδεπζεο είλαη : Ζ κέζνδνο ησλ ιεθαλψλ κε θαηάθιηζε, 

ε κέζνδνο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάρπζεο ή ησλ ισξίδσλ θαη ε κέζνδνο ησλ απιαθηψλ. 

Καη νη ηξεηο απηνί κέζνδνη έρνπλ θνηλά ζεκεία, ε γλψζε ησλ νπνίσλ βνεζάεη ζηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο άξδεπζεο. Σν λεξφ εθαξκφδεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ 

ρσξαθηνχ. Απφ θεη θη αθνχ πξψηα κηα πνζφηεηα απηνχ δηεζεζεί, ην ππφινηπν ξέεη 

πξνο ηα ρακειφηεξα ζεκεία, κε κεησκέλε παξνρή εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο δηήζεζεο. Μ 

'απηφλ φκσο ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα ηεο αλνκνηφκνξθεο άξδεπζεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ δηεζείηαη ζηα πςειφηεξα ηκήκαηα 

ηνπ εδάθνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ δηεζείηαη ζηα ρακειφηεξα αθνχ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κέλεη ην λεξφ ζηα πξψηα ηκήκαηα. Παξφιν πνπ ην πξφβιεκα 

απηφ ππάξρεη, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλνκνηνκνξθία θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα πην νκνηφκνξθε άξδεπζε.  

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νκνηνκνξθία εθαξκνγήο λεξνχ ζηηο επηθαλεηαθέο κεζφδνπο. Οη παξάγνληεο απηνί 

είλαη: ε παξνρή αξδεχζεσο, ε αξδεπφκελε θάζε θνξά έθηαζε θαη ε δηεζεηηθφηεηα 

ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ ιεθαλψλ θαηάθιηζεο νη ηξεηο απηνί ξπζκηζηηθνί 

παξάγνληεο παξακέλνπλ κνλαδηθνί. ηηο ισξίδεο θαη ζηα απιάθηα, εθηφο απ' ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο, ππάξρνπλ θη άιινη. Απηνί είλαη: ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε 
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ηαρχηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νκνηνκνξθία ηεο άξδεπζεο ζε κεγάιν βαζκφ.  

Ο θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζπλεπάγεηαη ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή νκνηνκνξθία. Απφιπηε νκνηνκνξθία εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ ζην ρσξάθη 

επηηπγράλεηαη, φηαλ ην λεξφ παξακείλεη ηνλ ίδην ρξφλν ζε φια ηα ζεκεία ηνπ 

εδάθνπο. Σν λεξφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηψλ ζα ην 

πάξνπκε απφ έλα πνηάκη, κηα ηερλεηή ή θπζηθή ιίκλε, θ.α (James, L. G. ,1988).  

Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ 

ρσξαθηνχ θαη απφ εθεί κέζα ζην ρσξάθη γίλεηαη κε ηε βνήζεηα αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. 

Σν αξδεπηηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη ην δίθηπν εθαξκνγήο. Σν 

δίθηπν κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα αλνηθηψλ αγσγψλ (δηψξπγεο) ή 

θιεηζηψλ αγσγψλ (ππφ πίεζε) ην νπνίν κεηαθέξεη ην λεξφ απφ ηελ πδξνιεςία, ζηηο 

δηψξπγεο εθαξκνγήο απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη απεπζείαο εθαξκνγή ηνπ λεξνχ ζην 

ρσξάθη. 

ηε κέζνδν άξδεπζεο κε ηερλεηή βξνρή, ην λεξφ ςεθάδεηαη ζηνλ αέξα θαη 

αθήλεηαη λα πέζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο παξφκνηα κε ηε βξνρφπησζε. Ο 

ςεθαζκφο αλαπηχζζεηαη κε ηε ξνή ηνπ λεξνχ ππφ πίεζε κέζσ θαηάιιεισλ 

εμαξηεκάησλ, ησλαθξνθπζίσλ. Ζ πίεζε ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε άληιεζε. Με 

πξνζεθηηθή επηινγή ησλ κεγεζψλ ηνπ αθξνθπζίνπ, ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απφζηαζεο ηνπ ςεθαζηήξα, ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ηεο δψλεο ξίδαο ηεο θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζρεδφλ 

νκνηφκνξθα κε ην ξπζκφ πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ηαρχηεηα δηήζεζεο ηνπ εδάθνπο 

(Jensen, 1980).  

 

 

Δηθόλα 3: Άξδεπζε κε θαηαηνληζκό 
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Σν Ηζξαήι είλαη ην κνλαδηθφ θξάηνο ζηνλ θφζκν πνπ μεθίλεζε πνιχ λσξίο ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο έηζη ψζηε λα θζάζεη ην έηνο 1954 λα αξδεχεη κε 

ηερλεηή βξνρή ην 94% ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ. ήκεξα έρεη κάιηζηα θαη ην 

πξνβάδηζκα ζηελ ζηάγδελ άξδεπζε θαη ηνχην δηφηη έρεη έδαθνο αβαζέο θαη αλψκαιν 

θαζψο θαη φρη θαιή πνηφηεηα λεξνχ. (Αξαβηψηεο, 1997) 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Καηάξγεζε ησλ δηαχισλ κεηαθνξάο, επνκέλσο ρσξίο απψιεηεο 

κεηαθνξάο  

 Καηάιιειν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εδάθνπο εθηφο απφ επηθιηλή βαξηά 

πειψδε εδάθε  

 Καηάιιειν γηα αξδεπηηθέο θαιιηέξγεηεο φπνπ ν πιεζπζκφο ησλ θπηψλ 

αλά κνλάδα επηθάλεηαο είλαη πνιχ πςειφο.  

 Δμνηθνλφκεζελεξνχ 

 Έιεγρνο ζπρλφηεξεο εθαξκνγήο λεξνχ, βνιηθφ γηα ηελ πςειφηεξε 

απνδνηηθφηεηα εθαξκνγήο λεξνχ  

 Αχμεζεηεο απφδνζεο 

 Κηλεηηθφηεηα ηνπζπζηήκαηνο  

 Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νξεηλή πεξηνρή 

 Δμνηθνλφκεζε ηεο γεο θαζψο δελ απαηηνχληαη δέζκεο θιπ.  

 Δπηθξαηεί πεξηζζφηεξνεπλντθφκηθξνθιίκα  

 Πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφηεξε αλχςσζε απφ ηελ πεγή 

κπνξνχλ λα αξδεχνληαη  

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο δηαιπηψλ ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ  

 Ληγφηεξν πξφβιεκα απφθξαμεο αθξνθπζίσλθαηαησληζηήξσλ ιφγσ 

θαζίδεζεο έλαληη ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Απμεκέλεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηα 

θαχζηκα ή ειεθηξηθφ ξεχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο πξάγκα πνπ 

ζηελ επηθαλεηαθή δελ ππάξρνπλ.  

 Ζ κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

παξνρή ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ δελ είλαη ζπλερήο.  
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 Ζ κεηαηφπηζε ησλ ζσιήλσλ αξδεχζεσο ηεο γξακκήο κέζα ζε 

ιαζπσκέλν έδαθνο είλαη δπζρεξήο.  

 Σν δίθηπν πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη κεραληθέο αλσκαιίεο θαη βιάβεο 

π.ρ. πεξηζηξνθηθνί εθηνμεπηήξεο λα ζηακαηήζνπλ ζε κηα ζέζε, λα βνπιψζνπλ 

ηα αθξνθχζηα ή λα γίλεη απνζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε θάπνην ζεκείν.  

 Ζ άξδεπζε κε ηερλεηή βξνρή είλαη πξνβιεκαηηθή ζε αλεκφπιεθηεο 

πεξηνρέο πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα είλαη πάλσ απφ 2,8 m/sec θαη 

ζπγθεθξηκέλα φηαλ απηή είλαη πάλσ απφ 4 m/sec ηφηε ε άξδεπζε ζηακάηα.  

 Γελ εθαξκφδεηαη φηαλ ην αξδεπηηθφ λεξφ είλαη πςειήο αιαηφηεηαο 

πξνο απνθπγή εγθαπκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηαρεία θζνξά ησλ 

εθηνμεπηψλ (Walker, 1989). 

 

Ζ άξδεπζε κε ζηαγφλεο είλαη έλαο ηχπνο κηθξν-άξδεπζεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαηεξήζεη ην λεξφ θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά επηηξέπνληαο ζην λεξφ λα 

εθαξκφδεηαη πιεζίνλ ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ είηε απφ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο είηε ζακκέλν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Ο ζηφρνο είλαη λα εθαξκνζζεί λεξφ 

απεπζείαο ζηε δψλε ηεο ξίδαο θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε εμάηκηζε. Σα ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο κε ζηαγφλα δηαλέκνπλ λεξφ κέζσ δηθηχνπ βαιβίδσλ, ζσιήλσλ, 

ζσιελψζεσλ θαη δηαλεκεηψλ. Αλάινγα κε ην πφζν θαιά ζρεδηαζκέλν, 

εγθαηεζηεκέλν, ζπληεξεκέλν είλαη έλα ζχζηεκα άξδεπζεο ζηάγδελ κπνξεί λα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ αξρηθή άξδεπζε θαηά ζηάγδελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο αξραίνπο 

ρξφλνπο. Ο FanSheng-ChihShu, θαηέγξαςε ζηελ Κίλα θαηά ηνλ πξψην αηψλα π.Υ., 

θαη  πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ζακκέλσλ, κε γπαιηζκέλσλ πήιηλσλ αγγείσλ γεκάηα κε 

λεξφ σο κέζν άξδεπζεο (Bainbridge, 2001). 

Ζ ζχγρξνλε άξδεπζε ζηάγδελ μεθίλεζε ηελ αλάπηπμή ηεο ζηε Γεξκαλία ην 1860 

φηαλ νη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ππφγεηα άξδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο 

πήιηλν ζσιήλα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο. Ζ έξεπλα αξγφηεξα επεθηάζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 γηα λα 

πεξηιάβεη ηελ εθαξκνγή δηάηξεησλ ζπζηεκάησλ ζσιήλσλ. Ζ ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ 

γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζε ζηάγδελ άξδεπζε αλαπηχρζεθε 

αξγφηεξα ζηελ Απζηξαιία απφ ηνλ HannisThill. 



 

27 

Ζ ζχγρξνλε άξδεπζε ζηάγδελ έρεη γίλεη αλακθηζβήηεηα ε παγθνζκίσο πην 

αμηφινγε θαηλνηνκία ζηε γεσξγία απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ θξνπζηηθφ εθηνμεπηήξα ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, ε νπνία πξφζθεξε ηελ πξψηε πξαθηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ 

επηθαλεηαθή άξδεπζε. Ζ άξδεπζε κε ζηαγφλεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί 

ζπζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη θεθαιέο κηθξν-ςεθαζκνχ, νη νπνίεο ςεθάδνπλ λεξφ ζε 

κηα κηθξή πεξηνρή, αληί λα ζηάδνπλ νη πνκπνί. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά ζε 

θαιιηέξγεηεο δέληξσλ θαη ακπέινπ κε επξχηεξεο ξηδηθέο δψλεο (Yohannes, 1998).  

Ζ ππνεπηθαλεηαθή ζηάγδελ άξδεπζε (SDI) ρξεζηκνπνηεί κφληκα ή πξνζσξηλά 

ζακκέλε ηαηλία ζηάγδελ ή ζηάγδελ πνπ βξίζθεηαη ζε ή θάησ απφ ηηο ξίδεο ησλ 

θπηψλ. Γίλεηαη δεκνθηιήο γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, εηδηθά ζε πεξηνρέο φπνπ ε 

παξνρή λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλε ή αλαθπθισκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

άξδεπζε. Απαηηείηαη πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

ηνπνγξαθία ηεο γεο, ην έδαθνο, ην λεξφ, νη θαιιηέξγεηεο θαη νη αγξν-θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ζηάγδελ 

θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε. ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζηάγδελ, ε αληιία θαη νη βαιβίδεο κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα απφ έλαλ ειεγθηή. (Αξαβηψηεο, 1997) 

 

 

Δηθόλα 4: ηάγδελ άξδεπζε 

Σα πεξηζζφηεξα κεγάια ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζηάγδελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 

ηχπν θίιηξνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο απφθξαμεο ησλ δηαλεκεηψλ απφ κηθξά 

πδαηνδηαιπηά ζσκαηίδηα. Οξηζκέλα νηθηαθά εξαζηηερληθά ζπζηήκαηα εγθαζίζηαληαη 

ρσξίο πξφζζεηα θίιηξα, δεδνκέλνπ φηη ην πφζηκν λεξφ θηιηξάξεηαη ήδε ζηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο λεξνχ. Οπζηαζηηθά φινη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ άξδεπζεο 

ζπζηήλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα. Φίιηξα ηεο γξακκήο εθαξκνγήο είλαη 
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απαξαίηεηα θαζψο ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πνπ εθαξκφδεη ην λεξφ κέζσ ησλ 

δηαλεκεηψλ είλαη θαη ην πην επαίζζεην ζε εκθξάμεηο. 

Ζ άξδεπζε κε ζηαγφλα θαη ππφγεηα ζηάγδελ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθπθισκέλα αζηηθά ιχκαηα. Οη θαλνληζκνί 

δελ επηηξέπνπλ ηνλ ςεθαζκφ λεξνχ κέζσ ηνπ αέξα πνπ δελ έρεη πιήξσο επεμεξγαζηεί 

κε ηα πξφηππα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

Ζ ζσζηή ζρεδίαζε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ κε ηε κείσζε ηεο εμάηκηζεο 

θαη ηεο βαζηάο απνζηξάγγηζεο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηχπνπο άξδεπζεο φπσο ε 

θαηάθιηζε ή άξδεπζε κε θαηαηνληζκφ, θαζψο ην λεξφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο ξίδεο ησλ θπηψλ. Δπηπιένλ, ε ζηάγδελ άξδεπζε κπνξεί λα 

εμαιείςεη πνιιέο αζζέλεηεο πνπ εμαπιψλνληαη κέζσ ηεο επαθήο κε ην θχιισκα. 

Σέινο, ζε πεξηνρέο φπνπ ε παξνρή λεξνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, κπνξεί λα ππάξμεη 

πξαγκαηηθή εμνηθνλφκεζε λεξνχ, αιιά θαη απιψο κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ φπσο θαη πξηλ. ε πνιχ μεξέο πεξηνρέο ή 

ζε ακκψδε εδάθε, ε πξνηηκψκελε κέζνδνο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

φζν ην δπλαηφλ πην αξγά (James, 1988). 

 

5.1 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ 
 

Σν λεξφ άξδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο  ή κηθξήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα θαη λα πιεζηάδεη αλ είλαη δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε πεξηέρεη άιαηα 

αζβεζηίνπ, βνξίνπ , ρισξίνπ θαη λαηξίνπ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη: 

 

 Ζ ζπγθέληξσζε λαηξίνπ θαη ν ιφγνο Na/Ca 

 Ζ ζπγθέληξσζεησλπδαηνδηαιπηψλ αιάησλ 

 Ζ ζπγθέληξσζε HCO3 

 Ζ ζπγθέληξσζε βνξίνπ 

Ζ επηηπρήο ρξήζε αξδεπηηθνχ λεξνχ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε 

ζηξάγγηζε θαη ε έθπιπζε ηνπ εδάθνπο, ε βξνρφπησζε ,ε αληνρή ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ζηα άιαηα θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, παξά 
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απφ απηήλ θαζ΄ απηή ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Σν είδνο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

αιάησλ θαζνξίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα πφηηζκα (Πξσηνπαπαδάθεο, 

2004).  

Ζ ζπρλφηεηα ησλ αξδεχζεσλ γίλεηαη κε δηάθνξεο  κεζφδνπο: 

 

 Άξδεπζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο: Απηφο ν ηξφπνο 

γίλεηαη φηαλ ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ ηελ θαζνξίδεη θάπνηνο νξγαληζκφο θαη 

φρη ν ίδηνο ν παξαγσγφο. 

 Με καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ δέληξσλ: Απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη: α) ππνθείκελα κε βάζε ηα νξαηά ζπκπηψκαηα,  β) κε 

αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο φπσο απμνκεηψζεηο ηηο δηακέηξνπ ησλ δέληξσλ 

πνπ κεηξηνχληαη κε εηδηθά φξγαλα, ηα δελδξφκεηξα 

 Άξδεπζε κεηά απφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ δέληξνπ ζε 

λεξφ ζε ζρέζε κε ηηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θπιιηθή επηθάλεηα 

 Άξδεπζε  κεηά απφ κέηξεζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο. Τπάξρνπλ  πνιινί ηξφπνη άξδεπζεο : άξδεπζε κε 

θαηάθιπζε, κε απιάθηα, κε ζηαγφλεο θαη κε κηθξνεθηνμεπηήξεο. Ζ 

κέζνδνο πνπ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε είλαη ε κέζνδνο κε ζηαγφλεο γηαηί 

παξέρεη ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε χδαηνο θαη εθαξκφδεηαη φπνπ θαη 

φηαλ ρξεηάδεηαη. Βέβαηα , ε κέζνδνο απηή πξνυπνζέηεη  ηελ χπαξμε λεξνχ 

αλά πάζα ζηηγκή θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ νπσξψλα. ε απηή ηε 

κέζνδν ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί ζπζζσξεχνληαη άιαηα ζηα επηθαλεηαθά 

ζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο, κεηά απφ καθξνρξφληα ρξήζε.  

 

ηελ άξδεπζε κε ζηαγφλεο έρνπκε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο 

γηα λα γίλεη ζσζηά  ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο: 

 

 Δθαξκνγή αξθεηνχ λεξνχ, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ νπσξψλα 

 

 Ύπαξμε δηαζέζηκνπ λεξνχ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ξηδνζηξψκαηνοθαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηφδνπ. 
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ε πεξηπηψζεηο κε ππεξβνιηθή άξδεπζε δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο θαθνχ 

αεξηζκνχ ζην έδαθνο κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε θνκκίσζεο θαζψο θαη πξνζβνιέο 

απφ θπηφθζνξεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη νη αξδεχζεηο λα ειαηησζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια ππνθείκελα. Σα εζπεξηδνεηδή έρνπλ απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, κε ηελ ρξήζε 

δηδαληνθηφλσλ ή κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν κεζφδσλ. Ζ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο πξέπεη 

λα είλαη αβαζήο έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ην επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα . 

Όηαλ γίλεηαη  ρξήζε δηδαληνθηφλσλ πξέπεη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν ζθεχαζκα. 

Δπεηδή ηα εζπεξηδνεηδή είλαη αείθπιια θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη ηα δηδαληνθηφλα 

γεληθήο ρξήζεο ή απηά αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηφδνπο πνπ ηα δέληξα είλαη ζε 

ιήζαξγν (πάζεο, 2005). 

 

 

Δηθόλα 12: Άξδεπζε πνξηνθαιεώλα κεκηθξνθαηαηνληζκό 
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2
ν
 Μέξνο 

Παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο 
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6. Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

 

Σν Μεζνιφγγη (επηζήκσο, Ηεξή Πφιε Μεζνινγγίνπ) είλαη πξσηεχνπζα ηνπ 

Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Τπάγεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Αηησιναθαξλαλίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο φπσο δηακνξθψζεθε κε ην πξφγξακκα 

“Καιιηθξάηεο”. Γεσγξαθηθά αλήθεη ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο (Κεληξηθή Διιάδα). (Γηαδίθηπν 1, 2) 

 

Δηθόλα 5: Απόζπαζκα ράξηε GoogleEarthPro, ελδεηθηηθνύ ηεο ζέζεο ηεο πόιεο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ  

Βξίζθεηαη ζην Νφηην ηκήκα ηνπ Ννκνχ, κεηαμχ ησλ πνηακψλ Αρειψνπ θαη 

Δπήλνπ, θαη ε απφζηαζε απφ  ην Αγξίλην θαη ην Αληίξξην είλαη πεξίπνπ 35 θαη 37 

ρηιηφκεηξα αληίζηνηρα. (εηθφλα 5) Έρεη 34.416 θαηνίθνπο, (απνγξαθή 2011), κε θχξηα 

απαζρφιεζή ηνπο ην εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ (κπαζί, καπνό) θαη φ,ηη αθνξά 

παξάγσγα ηεο παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζαο (ςάξηα, απγνηάξαρν, αιάηη). 

Οη πξψηεο έγγξαθεο καξηπξίεο γηα ηελ Μεζνιφγγη εληνπίδνληαη ηνλ 17
ν
 αηψλα, 

φπνπ αξρηθά ηειεί ππφ Δλεηηθή θη αξγφηεξα ππφ Σνπξθηθή θαηνρή. Λεειαηείηαη θαη 

θαηαζηξέθεηαη θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ 1770 (Οξισθηθά). Αξγφηεξα, θαηά ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε ζα ππνζηεί δχν πνιηνξθίεο (1822 θαη 1825-26), κε ηε δεχηεξε 
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λα κέλεη γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο «ε ηζηνξηθή έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ» (10/4/1826) 

ηέινο ,ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ ε ηνπνζεζία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πνηεηή 

Λφξδνπ Βχξσλα. 

Ζ πφιε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο πνηακνχο Αρειψν θαη Δχελν θαη έρεη ιηκάλη 

ζηνλ Παηξατθφ θφιπν (εηθφλα 1). Σα βνπλά ηνπ Αξάθπλζνπ βξίζθνληαη ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά. Ζ πφιε απνηειείηαη απφ πνιιά θαλάιηα, κε ηα ζπίηηα λα 

βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θφιπν. ηελ αξραηφηεηα, ε γε ήηαλ κέξνο ηνπ θφιπνπ.  

Ζ πφιε είλαη ηδηαίηεξα γξαθηθή αιιά θαη ζχγρξνλε κε ιεηηνπξγηθφ, ηαθηηθφ 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (εηθφλα 6).  

 

 

Δηθόλα 6: Άπνςε ηεο πόιεο από ςειά 

Μεξηθά πνιχ ελδηαθέξνληα θηίξηα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο κπνξνχλ λα δνπλ νη επηζθέπηεο ηηο πφιεο. Άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ηα 

νλφκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία θάπνηε δνχζαλ ζε κεξηθά απφ 

απηά. Σν αξρνληηθφ ηεο νηθνγέλεηαο Σξηθνχπε (ζημεπινό μοςζείο Τπικούπη) , ην ζπίηη 

ηνπ Παιακά, ε Βηβιηνζήθε Βαιβίνπ, ε γθαιεξί ηέρλεο νθίαο Μνζρνλδξένπ 

ππνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο φηη ν Μεζνιφγγη ήηαλ αλέθαζελ πφιε πινχηνπ θαη 

θηλέηζαο. Δπηπιένλ, ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ θαη Σέρλεο, ε Γηέμνδνο, ην νπνίν 

θηινμελεί πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο, θαζψο θαη ην Μνπζείν Ηζηνξίαο θαη 

Σέρλεο ζηεγάδεηαη ζε έλα λενθιαζηθφ θηίξην ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπφηζαξε θαη 

θηινμελεί κηα ζπιινγή έξγσλ δσγξαθηθήο ελδεηθηηθά ηνπ αγψλα ηεο πφιεο. 

(Γηαδίθηπν 3) 

ήκεξα, ε Πχιε Δηζφδνπ παξακέλεη άζηθηε απφ ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη 

ην κέξνο ηεο νρχξσζεο ηεο είλαη ησλ ειεχζεξσλ πνιηνξθεκέλσλ, πνπ μαλαρηίζηεθε 

απφ ηνλ βαζηιηά Όζσλα. Πέξα απφ ηελ πχιε, ππάξρεη ν Κήπνο ησλ Ζξψσλ, φπνπ 
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έρνπλ ηαθεί αξθεηνί δηάζεκνη θαη αλψλπκνη ήξσεο πνπ πνιέκεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Ζξσηθήο Δμφδνπ. Ο Κήπνο ησλ Ζξψσλ είλαη ην ηζνδχλακν ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ 

ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο (εηθφλα 7). 

 

Δηθόλα 7: Ο θήπνο ησλ Ζξώσλ 

Όζνλ αθνξά ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηα εδάθε γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ είλαη αιινπβηαθά, δειαδή πξντφληα απνζάζξσζεο βξάρσλ πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί απφ ην λεξφ θαη έρνπλ απνηεζεί σο ηδήκαηα ζηνπο ππζκέλεο ζαιαζζψλ 

θαη ιηκλψλ ζε ζρεηηθψο πξφζθαηεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο. ηελ πεξίπησζε δε ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, είλαη ζπλδπαζκφο πνηάκηνπ δέιηα θαη παξάθηησλ απνζέζεσλ 

(Γηαδίθηπν 4) 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 17 έσο 18
ν
C. Σν εηήζην 

ζεξκνκεηξηθφ εχξνο θπκαίλεηαη απφ 18 έσο 19
ν
C, ελψ ζηα νξεηλά μεπεξλά ηνπο 20

ν
C. 

Σν χςνο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ είλαη ην δεχηεξν ζηε ρψξα κεηά απφ 

ηελ Ήπεηξν. Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο μεθηλά απφ 800-1000 mm ζηα παξάθηηα, 

θηάλεη ζηα 1400 mm ζηα νξεηλά θαη μεπεξλά ηα 1800 mm ζηα πνιχ κεγαιχηεξα 

πςφκεηξα.  

 Ζ πην βξνρεξή πεξίνδνο είλαη απφ Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Ζ βξνρφπησζε 

παξαηεξείηαη θαηά ηνπο κήλεο Οθηψβξην σο Απξίιην, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

μεξή πεξίνδνο 4-5 κελψλ (Μάηνο – επηέκβξηνο). Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία 

θπκαίλεηαη απφ 64-68% ηφζν ζηελ παξάθηηα δψλε, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

λνκνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ κεγάισλ πδάηηλσλ φγθσλ. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (μεξή 

πεξίνδνο) επηθξαηνχλ βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, ελψ ηνλ ππφινηπν ρξφλν λνηηνδπηηθνί 

θαη βφξεηνη – βνξεηνδπηηθνί (Γηαδίθηπν 5) . 
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6.1 Ο ΑΥΔΛΩΟ ΚΑΗ OI ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΣΖΝ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ 
 

Ο Αρειώνο, γλσζηφο θη σο Αζπξνπόηακνο, είλαη ν δεχηεξνο ζε 

κήθνο πνηακφο ηεο Διιάδαο. Πεγάδεη απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην φξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη), λφηηα λνηηνδπηηθά ηνπ Μεηζφβνπ θαη 

κεηά απφ κηα δηαδξνκή 220 ρηιηνκέηξσλ εθβάιιεη ζην Ηφλην πέιαγνο, έρνληαο 

ζρεκαηίζεη κε ηηο πξνζρψζεηο ηνπ ηα λεζηά Δρηλάδεο. Καηά ηε δηαδξνκή ηνπ 

δηέξρεηαη απφ ηνπο λνκνχο Σξηθάισλ, απφ ηα φξηα ησλ 

λνκψλ Καξδίηζαο θαη Άξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα φξηα ησλ 

λνκψλ Δπξπηαλίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο. Γηαρσξίδεη κε ηελ πνξεία ηνπ ηελ 

Αθαξλαλία απφ ηελ Αηησιία, δηαζρίδνληαο δηαδνρηθά ηηο ηερλεηέο ιίκλεο 

ησλ Κξεκαζηψλ, ηνπ Καζηξαθίνπ θαη ηνπ ηξάηνπ θαη αξδεχεη ηελ πεδηάδα 

ηνπ Αγξηλίνπ.  

ηε ξνή ηνπ πξνο ην Ηφλην δέρεηαη ηα λεξά ησλ παξαπνηάκσλ 

ηνπ Αγξαθηψηε, Σαπξσπνχ, Σξηθεξηψηε θαη Ηλάρνπ. ήκεξα νη ηξεηο πξψηνη 

εθβάινπλ ζηελ ηερλεηή ιίκλε ησλ Κξεκαζηψλ θαη ν ηέηαξηνο ζηελ ηερλεηή ιίκλε 

ηνπ Καζηξαθίνπ. Θεσξείηαη ν πινπζηφηεξνο ζε λεξά γεγελήο πνηακφο ηεο Διιάδαο. 

Υαξαθηεξίδεηαη γηα ην πξάζηλνρξψκα ηνπ ην νπνίνζεκαίλεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

απφ άιγε, απνηέιεζκα επηξνθηζκνχ δειαδή θσζθνξηθψλ θαη ληηξηθψλ ηφλησλ. 

 

Δηθόλα 8. Ο Αρειώνο 
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Σν θάζε ρσξηφ έρεη δηθφ ηνπ αληιηνζηάζην θαη κε ππφγεηνπο αγσγνχο πνπ 

κεηαθέξνπλ ην λεξφ ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ θαη απφ εθεί ν παξαγσγφο κε ηηο κεζφδνπο 

θαηά ζηάγδελ θαη ηερλεηήο βξνρήο αξδεχεη ην ρσξάθη ηνπ 

 

 

Δηθόλα 9. Ζ επξεία πεξηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ 

7.  Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΔΛΗΑ 

 

Ζ ειηά αλήθεη ζηε βνηαληθή ηάμε, Ligustralesθαη νηθνγέλεηα, Oleaceae απηή ε 

νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη 30 γέλε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Olea θαη έρεη 600 είδε. 

Ζ ειηά είλαη βνηαληθά νλνκαδφκελε Oleaeuropaea L. Πξφζθαηα, ε θνηλή ειηά 

βνηαληθά νλνκάδεηαη Olea europaea var. sativa (O. sativa) θαη ην επξσκεζνγεηαθφ 

ππνείδνο, έλαο άγξηνο ηχπνο νλνκάδεηαη Olea europaea var. oleaster . Ζ πνηθηιία 

sativa είλαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε πνηθηιία ειηάο ζηνλ θφζκν. 

Ζ ειηά είλαη έλα αεηζαιέο δέληξν. Σα θχιια αληηθαζίζηαληαη θάζε 2 - 3 ρξφληα. 

Σν χςνο ηνπ δέληξνπ θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 20 κ. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα είλαη ηζρπξφ , νη 

ξίδεο δηαλέκνληαη ζρεδφλ ζε φιν ην έδαθνο. Ζ νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ ξηδψλ είλαη 

ζρεδφλ ηξηπιάζηα ηνπ πιάηνπο ηνπ θαιχκκαηνο. Ο θνξκφο είλαη θπιηλδξηθφο, 

ειηθνεηδήο, κεξηθέο θνξέο κε ραξαθηεξηζηηθά νζπψδε εμνγθψκαηα, ε δηάκεηξνο ηνπ 

θνξκνχ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ δχν κέηξα κε έλα αλνηρηφ γθξη θινηφ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ππεξαησλφβην δέληξν, νξηζκέλα δέληξα έρνπλ δήζεη γηα 1000 

ρξφληα. Σν μχιν ηεο ειηάο είλαη πνιχ ζθιεξφ. Σν ρξψκα ησλ θχιισλ είλαη πξάζηλν-
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γθξη ζηελ επάλσ επηθάλεηα θαη αζεκί πξάζηλν ζηελ θάησ επηθάλεηα (Conacher, 

1998).  

 

 

Δηθόλα 10: Διαηώλαο πιεζίνλ ηνπ Μεζνινγγίνπ 

 

 

7.1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 

πλήζσο, ν νθζαικφο ζρεκαηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη 

δίλεη νξαηή αλάπηπμε ηελ επφκελε ζεδφλ. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο ινπινχδηα αλά 

θιαδί. Κάζε ηαμηαλζία πεξηέρεη 15 έσο 30 κπνπκπνχθηα αλζέσλ ηα νπνία είλαη κηθξά, 

ζηξνγγπιά θαη ιεπθά θαη θίηξηλα. Σα ινπινχδηα είλαη ιεπθά ή ππφιεπθα. Οη σνζήθεο 

είλαη 2 θαη δηακεξηζκέλεο. 

Οη ειηέο είλαη κφλνηθα δέληξα, δειαδή ην ίδην δέληξν θέξεη ηέιεηα θαη αηειή 

άλζε. Ζ θαηαπφλεζε απφ ηελ έιιεηςε χδαηνο θαη ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψζε ησλ αλζέσλ. Σα 

κπνπκπνχθηα ινπινπδηψλ αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη απφ ην ρεηκψλα θαη ε πιήξεο 

άλζηζε εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ κέρξη ην Μάην αλάινγα κε ηελ 

πνηθηιία θαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. Ζ πηψζε ησλ ινπινπδηψλ κπνξεί επίζεο λα 

νθείιεηαη ζε:  

 

α) απφηνκε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

β) ζπλερή βξνρφπησζε, 

γ) νκίριε, 

δ) ηζρπξνχο αλέκνπο, 
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ε) πνιχ ρακειή ζρεηηθή πγξαζία θαη 

ζη) αλεπάξθεηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

 

Ο ρξφλνο ζρεκαηηζκνχ ησλ νθζαικψλ είλαη νπδέηεξνο, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ 

ζε μπινθφξνπο (βιαζηνχο) ή αλζνθφξνπο. Μηα κειέηε θπηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηλδία (Indo-ItalianOlivaandFruitDev. Project) ην 1992 ζην 

Bashtθαη Govindpora ηνπ Jammu&Kashmir απφ ηνλ Γξ. Ivano Giannotti έδεημε φηη νη 

νθζαικνί, πνπ πεξηέρνπλ ηνπο ιεγφκελνπο "κηθηνχο νθζαικνχο "είλαη αζήκαληνη ζε 

αξηζκφ (δειαδή ιηγφηεξν απφ 1% θαηά κέζν φξν). ηελ ειηά, φπσο θαη ζε φια ηα 

θνηλά αεηζαιή θπηά, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νθζαικψλ μεθηλάεη ζε έλα θιαδί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο αλζνθνξίαο. Ζ ππεξβνιηθή αλάπηπμε, νη δπζκελείο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ην απζηεξφ θιάδεπκα θ.ιπ. κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ νθζαικψλ (Conde, 2007). 

Όηαλ ηα αλζνθφξα φξγαλα αλαπηχζζνληαη πιήξσο θαη ζρεκαηίδνληαη ηφηε 

μεθηλά ε αλζνθνξία. ε απηφ ην ζηάδην ηα ινπινχδηα είλαη έηνηκα γηα επηθνλίαζε θαη 

γνληκνπνίεζε. Κάζε ζπζηάδα ινπινπδηψλ θέξεη 15 έσο 30 κηθξά, ζηξνγγπιά θαη 

ιεπθά-θίηξηλα άλζε. Σα ινπινχδηα είλαη επίζεο κηθξά, θαη απνηεινχληαη απφ 2 

ζηήκνλεο πνπ θέξνπλ θάζε έλα απφ 10.000 έσο 15.000 ζπφξνπο γχξεο. Απηνί νη 

θφθθνη γχξεο κεηαθέξνληαη απφ ηνλ άλεκν ζε απφζηαζε κέρξη θαη 12 ρηιηνκέηξσλ.  

ηελ ειηά γίλεηαη απηνεπηθνλίαζε (κε γχξε ηεο ίδηαο πνηθηιίαο) θαη 

ζηαπξνεπηθνλίαζε (κε γχξε απφ άιιε πνηθηιία) Πνιιέο πνηθηιίεο γηα λα δψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή θαξπνθνξία ρξεηάδνληαη ζηαπξνεπηθνλίαζε θαη γηα απηφ ζπληζηάηαη 

λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο ζε έθηαζε ακηγείο ειαηψλεο απφ κηα πνηθηιία. 

Όηαλ ιακβάλεη ρψξα γνληκνπνίεζε ππάξρεη αλάπηπμε ηζηνχ ινπινπδηψλ γηα 

ζρεκαηηζκφ θξνχησλ. Τπάξρεη επίζεο θάπνην θαηλφκελν ζηεηξφηεηαο πνπ δελ 

επηηξέπεη ηε γνληκνπνίεζε. Ο ζρεκαηηζκφο θαξπψλ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ρσξίο 

ιίπαλζε ή κε κεξηθή γνληκνπνίεζε. Άιινη παξάγνληεο ζηεηξφηεηαο ζηηο ειηέο είλαη ε 

έιιεηςε ζξεπηηθψλ θαη θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ (Farinelli, 2006). 

Παξεληαπηνθνξία: Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζπρλά ζε ειαηφδεληξα. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ην δέληξν θέξεη έληνλα ζε έλα ρξφλν θαη ζπάληα ή θαζφινπ θαξπνχο 

ην επφκελν έηνο. Απηφ δεκηνπξγεί πνιιά νηθνλνκηθά θαη ηερληθά πξνβιήκαηα ζηνπο 

ειαηνθαιιηεξγεηέο. Αθφκα θαη αλ ζπκθσλήζνπκε γηα κηα θαιή απφδνζε ελφο έηνπο 

θαη ιηγφηεξε απφδνζε ην επφκελν έηνο, έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλνιηθή απφδνζε ζα 

είλαη νχησο ή άιισο κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε ζηαζεξή εηήζηα παξαγσγή. Σα 
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δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε λεξνχ, ηα παξάζηηα θαη νη αζζέλεηεο, ν παγεηφο 

ηελ άλνημε θαη ιαλζαζκέλνη θαιιηεξγεηηθνί ρεηξηζκνί φπσο ην θιάδεκα είλαη κεξηθνί 

απφ ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ ελαιιαζζφκελε αλζνθνξία.  

Ο θαξπφο ηεο ειηάο είλαη « δ ξ χ π ε » .Απνηειείηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα, απφ 

ην θινηφ ή ην εμσξθάπην -εθπκελίδα θαη επηδεξκίδα- ηε ζάξθα ή ην κεζνθάξπην φπνπ 

γίλεηαη ε ειαηνπνίεζε θαη ηνλ ππξήλα ή ην ελδνθάξπην ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη ην 

ζπέξκα. 

Ζ ειηά πνιιαπιαζηάδεηαη ηφζν κε αγελή πνιιαπιαζηαζκφ, κε κνζρεχκαηα, κε 

εκβνιηαζκφ θαη παξαθπάδεο, φζν θαη κε εγγελή, κε ζπφξν. Σα δελδξχιιηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπφξν εκβνιηάδνληαη πάληα, γηαηί νη ζπφξνη δελ απνδίδνπλ ηελ 

πνηθηιία ηνπ κεηξηθνχ δέληξνπ απφ ην νπνίν έρνπλ πξνέιζεη. Ο εγγελήο 

πνιιαπιαζηαζκφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, θπξίσο γηαηί ηα δελδξχιιηα κέλνπλ 

πνιιά ρξφληα ζην θπηψξην κέρξη λα αλαπηπρζνχλ θαη γηαηί δίλεη δελδξχιιηα 

αλνκνηφκνξθα φζνλ αθνξά ηε δσεξφηεηα βιάζηεζεο, θάηη πνπ απνηειεί 

κεηνλέθηεκα γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ειαηψλεο (Farinelli, 2002). 

 

7.2. ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ 

 

Σα νπδέηεξα θαη ειαθξηά αιαηνχρα εδάθε είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηά. Ζ 

θαιχηεξε πεξηνρή pH ηνπ εδάθνπο είλαη 7 έσο 8, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 6 

θαη κεγαιχηεξε απφ 8. Ζ ειηά είλαη έλα θπηφ πνπ ηνπ αξέζεη ην άδσην θαη είλαη 

αζβεζηφθηιν. Ζ ειηά είλαη επαίζζεηε ζην βφξην επίζεο. Ζ έιιεηςε βνξίνπ ζηα εδάθε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζεκείσλ αλάπηπμεο. Σν έδαθνο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη άδσην (1 έσο 1,5%), θσζθφξν (0,60 έσο 0,75%), θάιην (0,4%), νξγαληθή 

χιε (2 έσο 3% -4 έσο 5 g / kg ρψκαηνο). Οη ειηέο είλαη επαίζζεηεο ζηελ θαθή 

απνζηξάγγηζε. Τπάξρεη κηα πηζαλφηεηα απνζχλζεζεο ξίδαο ζε θαθψο ζηξαγγηδφκελα 

εδάθε. 

Ζ ειηά ρξεηάδεηαη ην ειηφινπζην θαη δεζηφ πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα θπηφ κε 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη σθειείηαη απφ ην δπλαηφ ειηαθφ θσο. Σν θπηφ ιακβάλεη 

2400 έσο 2700 ψξεο εηήζηνπ ειηαθνχ θσηφο ζηηο θχξηεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο ειηάο 

ηνπ θφζκνπ. Ζ Κίλα αλαπηχζζεη κε επηηπρία ειηέο ζε πεξηνρέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 
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1000 κ. (a.s.I.) ζε 1900 κ. πςφκεηξα θαη 1900 έσο 2400 ψξεο ειηνθάλεηαο 

(Μπαιαηζνχξαο, 1986). 

Σν λεξφ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηθψλ 

θπηηάξσλ θαη νξγάλσλ θαη αληηπξνζσπεχεη επίζεο κηα ζεκαληηθή αλαινγία ηνπ 

πξσηνπιάζηε. Σν λεξφ αληηπξνζσπεχεη ην 85-90% ηνπ βάξνπο φισλ ησλ δσληαλψλ 

ηζηψλ. Όηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ησλ θπηηάξσλ κεησζεί, ε θπζηνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα κεηψλεηαη θαη ηα θπηά αξρίδνπλ λα καξαίλνληαη. ηε ζπλέρεηα, θαη 

κεηά ηελ επαλέλαξμε ηεο παξνρήο χδαηνο, ην θπηφ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε (Diaz, 2012). 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ησλ ειαηφδεληξσλ πνηθίιιεη, νθεηιφκελε είηε ζηελ 

απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ κέζσ ησλ ξηδψλ είηε ζηελ απψιεηα λεξνχ κέζσ ηεο δηαπλνήο. 

Σν λεξφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηψλ είλαη ιηγφηεξν απφ 

ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ απνξξνθάηαη: ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

απνξξνθεκέλνπ λεξνχ ράλεηαη κε ηε δηαπλνή. Ο ξφινο ηεο δηαπλνήο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο ησλ θπηψλ, θαζψο κε ηε δηαπλνή απνξξνθάηαη 

ζεξκφηεηα απφ ηνπο παξαγφκελνπο πδξαηκνχο θαη δξνζίδεη ην θπηφ. Σν πειίθν ηεο 

δηαπλνήο είλαη ε πνζφηεηα ηνπ απνξξνθνχκελνπ λεξνχ  γηα ηελ παξαγσγή 1 kg 

μεξήο νπζίαο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ε 

πνηθηιία, ε ζρεηηθή πγξαζία, ν άλεκνο, ε ζεξκνθξαζία θαη ν ήιηνο. Οη παξάγνληεο 

εδάθνπο, φπσο ε γνληκνπνίεζε, επεξεάδνπλ ην ξπζκφ ηεο δηαπλνήο. Σα δέληξα πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζε γφληκα εδάθε απαηηνχλ ιηγφηεξα χδαηα. Οη αλάγθεο ζε λεξφ ησλ 

ειαηφδεληξσλ ζε πεξηνρέο κε βξνρφπησζε 450-650 mm / έηνο πιεξνχληαη πιήξσο. 

Όηαλ ε βξνρφπησζε είλαη> 650 mm / έηνο, νη ειηέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

άιιεο, απνδνηηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο. Αληηζέησο, φηαλ ε βξνρφπησζε είλαη <450 mm / 

έηνο, είλαη απαξαίηεηε ε άξδεπζε. 

Ζ βξνρφπησζε είλαη παξαδνζηαθά ε θχξηα πξνέιεπζε λεξνχ ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ ζε άγνλεο θαη εκη-άλπδξεο πεξηνρέο. ηηο πεξηνρέο απηέο, ε άξδεπζε απφ 

ππφγεηεο πεγέο πεξηέρεη πεξίζζεηα αιάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ 

(Kleinetal., 1994). Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ππνλνκεχεηαη 

κεξηθέο θνξέο απφ ηελ αλάκημή ηνπο κε ην λεξφ απνζηξάγγηζεο ρακειήο πνηφηεηαο. 

Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζήκεξα είλαη ε ππεξβνιηθή άληιεζε ππνγείσλ πδάησλ, ε 

νπνία κεηψλεη ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη νδεγεί ζηελ είζνδν ζαιάζζηνπ λεξνχ ζηνπο 

πδξνθνξείο (Θεξηφο, 2005).  
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε φξνπο 

αγσγηκφηεηαο (ECw). νη κνλάδεο είλαη dS / m ζηνπο 25 ° C θαη νη κεηξήζεηο 

δηεμάγνληαη κε ηε ρξήζε αγσγηκνκέηξσλ. Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα 

άξδεπζε θαη ε εμάηκηζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο νδεγνχλ ζε ζπζζψξεπζε 

αιάησλ ζηε δψλε ξίδαο. Ζ ζπλέπεηα απηνχ είλαη φηη ε EC ηνπ δηαιχκαηνο εδάθνπο 

είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ απηή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. Οη κεησκέλεο απνδφζεηο 

ζηηο ειηέο ιφγσ ηεο αιαηφηεηαο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ φηαλ ην EC ελφο 

δηαιχκαηνο εδάθνπο θηάζεη πεξίπνπ ζηα 3-6 dS / m. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θαη ηνλ ηχπν ησλ αιάησλ πνπ 

ππάξρνπλ. Σα ηφληα λαηξίνπ, ρισξηνχρνπ θαη βνξίνπ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο είλαη 

ηνμηθά. 

Σα θχιια ειηάο θαιχπηνληαη ζηελ θαηψηεξε επηθάλεηα κε ηξίρεο θαη θεξνχο πνπ 

ηα πξνζηαηεχνπλ θαη κεηψλνπλ ηε δηαπλνή. Απηφ επηηξέπεη ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα ζε 

πνιχ μεξέο πεξηνρέο. Χζηφζν, γηα θαιή παξαγσγηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή λεξνχ. 

Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

● Ζ βξνρφπησζε είλαη αλεπαξθήο. 

● Ζ θαηαλνκή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ είλαη θαηάιιειε. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

έιιεηςε λεξνχ θαηαγξάθεηαη ζηηο θξίζηκεο πεξηφδνπο θαηά ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη. 

● ε εδάθε κε ειαθξηά πθή, κε ρακειή πδαηντθαλφηεηα. 

Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε ζε πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη είηε γηα επηηξαπέδηεο 

είηε γηα ειαηνπνίεζε. Χζηφζν, ε άξδεπζε είλαη πην ζεκαληηθή ζηηο επηηξαπέδηεο ειηέο 

γηα ηελ επίηεπμε κεγάισλ θαξπψλ ζε θπηεχζεηο πςειήο ππθλφηεηαο. Οη επηηξαπέδηεο 

ειηέο ζα πξέπεη λα αξδεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ (επέθηαζε ησλ 

θπηηάξσλ) ηεο αχμεζεο ησλ θαξπψλ ψζηε λα απμεζεί ην κέγεζφο ηνπο. Αληίζεηα, ε 

ππεξρείιηζε απμάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, παξάγεη ζπφξνπο κε πνιχ πγξαζία θαη 

απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηεο θπηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο ρεηκεξηλνχο παγεηνχο 

(Πνληίθεο, 2000). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο άξδεπζεο ζε ειαηψλεο 

(Fereresetal., 1981). Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο είλαη λα βαζηζηεί ν παξαγσγφο ζηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη λα παξαθνινπζήζεη ηα επίπεδα πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο κε 

ην ρέξη ή κε φξγαλα θαη λα πξνζζέζεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα λεξνχ.  
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Δηθόλα 11: ηάγδελ άξδεπζε ζε ειαηώλα 

 

7.3.ΔΥΘΡΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗΔ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 

 Οη θπξηφηεξνη εληνκνινγηθνί ερζξνί ηεο ειηάο είλαη : 

 Γάθνο 

 Ππξελνηξήηεο 

 Λεθάλην ή καχξε ςψξα ηεο ειηάο 

 Φχιια ή βακβαθάδα ηεοειηάο 

 Αζπηδσηφο ή ιεπθή ςψξα ησλ εζπεξηδνεηδψλ 

 

Οη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο είλαη : 

 Κχθινθφλην 

 Φπκαηίσζε ή θαξθίλσζε 

 Καπληά 

 Βνχια ή μεξνβνχια 

 Αδξνκπθψζεηο θαη βεξηηζηιηψζεηο ειηάο ( Μπξνχκαο, 2002) 
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8. Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ 

 

Σα εζπεξηδνεηδή είλαη δέληξα κέηξησλ δηαζηάζεσλ κε θνκςή θφκε, ζπλήζσο 

ζθαηξηθή. Δίλαη αεηζαιή, κε θχιια σνεηδή-κπηεξά, δεξκαηψδε, βαζππξάζηλα, ζε 

θιαδίζθνπο κε ή ρσξίο αγθάζηα ζην ζεκείν έθθπζεο ηνπ κίζρνπ. Σα άλζε έρνπλ 

ζπλήζσο 5 πέηαια, ιεπθά ή ξφδηλα, παρηά θαη είλαη πνιχ ή ειαθξά εχνζκα. Απφ ηα 

άλζε εμάγνληαη αηζέξηα έιαηα πεξηδήηεηα απφ ηελ αξσκαηνπνηία. Δπίζεο, νη θαξπνί 

ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ πνξηνθαιηψλ θαη ησλ καληαξηληψλ, απνηεινχλ 

εμαίξεηα θαη πγηεηλά θξνχηα, πινχζηα ζε βηηακίλεο A, Β, C ησλ νπνίσλ νη 

δξνζηζηηθέο, ρσλεπηηθέο θαη ελεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηα θαζηζηνχλ απαξαίηεηα ζηε 

δηαηξνθή παηδηψλ θαη ελειίθσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα ζπλαληάκε ζε εηδηθά 

δηαηηνιφγηα. (Πνληηθήο 1993) 

Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα δείρλεη πξνέιεπζε απφ ηελ Απζηξαιία, ηε Νέα 

Καιεδνλία θαη ηε Νέα Γνπηλέα. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ε πξνέιεπζε 

ηνπο βξίζθεηαη ζην ηκήκα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ ζπλνξεχεη κε ηε 

Βνξεηναλαηνιηθή Ηλδία, ηε Βηξκαλία (Μπαλκάξ) θαη ηελ επαξρία Γηνπλάλ ηεο Κίλαο, 

ελψ απφ ηελ πεξηνρή απηή πξνέξρνληαη νξηζκέλα εκπνξηθά είδε φπσο ηα πνξηνθάιηα, 

ηα καληαξίληα θαη ηα ιεκφληα. Σα εζπεξηδνεηδή έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζε κηα νινέλα 

δηεπξπλφκελε πεξηνρή απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Οη πην δηαδεδνκέλνη αληηπξφζσπνη εζπεξηδνεηδψλ είλαη ηα πνξηνθάιηα 

(Citrussinensis L.), ηα καληαξίληα (C. reticulata Blanco), ηα ιεκφληα (C. limon), ηα 

γθξέτπθξνπη (C.paradise) θαη ηα ιάτκ (C. aurantifolia). Ζ πνιχ θαιή γεχζε ηνπο, 

γιπθηά, μηλή ή πηθξή θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ ηα θάλεη ηδαληθά ηφζν ζηε 

καγεηξηθή φζν θαη ζηε δαραξνπιαζηηθή αιιά θαη ζηελ πνηνπνηία. Υξεζηκνπνηνχληαη, 

αθφκα, σο αηζέξηα έιαηα ζηελ θαξκαθεπηηθή θαη ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθψλ 

(Πνληηθήο 1993). 

Οη πεξίνδνη ζπγθνκηδήο θαη εκπνξίαο ησλ εζπεξηδνεηδψλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο καο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη θπξίσο 

ζηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ - Φεβξνπάξηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ε ζεκαζία ηνπο 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην Μάην γηα λα γίλνπλ αζήκαληεο ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο 

πεξηφδνπ εκπνξίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηφδσλ ζπγθνκηδήο θαη εκπνξίαο 

(δηάζεζεο) νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φιεο νη πνηθηιίεο κπνξνχλ γηα ιφγνπο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνζθνξάο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο λα 
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ζπληεξνχληαη ζε ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (πάζεο 

2005). 

 

8.1.ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 

Σα εζπεξηδνεηδή θέξνπλ θχιια απιά, παρηά θαη δεξκαηψδε, κε πνιινχο 

ειαηνθφξνπο αδέλεο θαη κίζρν ζπλήζσο κε πηεξχγην κηθξφ ή κεγάιν. Σα άλζε 

ζρεκαηίδνληαη ζηελ καζράιε ησλ θχιισλ, κεκνλσκέλα ή πνιιά καδί ,ή επάθξηα , ζε 

κηθξέο ηαμηαλζίεο θχκαηνο. Δίλαη ιεπθά θαη εχνζκα. Φέξνπλ θάιπθα κηθξφ , ζπλήζσο 

κε πέληε πέηαια, πνιινχο ζηήκνλεο θαη σνζήθε απφ νρηψ κέρξη δεθαπέληε 

θαξπφθπιια. Ο θαξπφο είλαη ξάγα. 

Δπίζεο, ηα θχιια ραξαθηεξίδνληαη σο αείθπιια , πέθηνπλ, αθνχ παξακείλνπλ 

πάλσ ζην δέληξν πεξίπνπ δεθαεθηά κε εηθνζηηέζζεξηο κήλεο. Σα θχιια πέθηνπλ 

ζηαδηαθά , αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νξηζκέλεο 

φκσο πεξηφδνπο πέθηνπλ πεξηζζφηεξα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πνξηνθαιηά 

παξαηεξείηαη κεγάιε θπιιφπησζε  θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο ηελ άλνημε. 

πλήζσο έληνλε θπιιφπησζε παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν δσεξήο βιάζηεζεο ηνπ 

δέληξνπ. Οξηζκέλεο αληίμνεο ζπλζήθεο , φπσο ν ηζρπξφο άλεκνο, πεξίνδνο μεξαζίαο, 

δεκηά ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ αλψκαιε ηξνθνδνζία ηεο θφκεο κε 

λεξφ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε θπιιφπησζε. 

Σν κέγεζνο ησλ θχιισλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο . Ζ 

καληαξηληά θέξεη κηθξά θχιια , ελψ ε πνξηνθαιηά κεγαιχηεξα. Οη κίζρνη ησλ 

θχιισλ θέξνπλ κεγάια, κηθξά ή θαζφινπ πηεξχγηα. Απηά, καδί κε ην κέγεζνο 

απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ. Ο θινηφο ηνπ 

θαξπνχ θέξεη ειαηνγφλνπο αδέλεο. Απηνί πεξηέρνπλ αηζέξηα  έιαηα, πνπ 

ειεπζεξψλνληαη κφλνλ κεηά απφ πξφθιεζε δεκηάο ηνπ αδέλα ή κεηά απφ πίεζε.  Οη 

αδέλεο είλαη πνιχ εκθαλείο ζηα θχιια ηεο θηηξηάο θαη ηεο ιεκνληάο. Σα αηζέξηα  

έιαηα είλαη ηεξπέληα θαη ζεζθνπηηεξπέληα θαη ε ζχζηαζε ηνπο δηαθέξεη απφ είδνο ζε 

είδνο. Σν αηζέξην έιαην ηεο ιεκνληάο πεξηέρεη πνιχ πεξηζζφηεξε θηηξάιε θαη λεξάιε 

απφ φηη ηα θχιια ηεο πνξηνθαιηάο (Πνληίθεο ,1993). 

ηηο καζράιεο ησλ θχιισλ ζρεκαηίδνληαη νθζαικνί πνπ θαιχπηνληαη απφ ιέπηα. 

ε θάζε καζράιε ηνπ θχιινπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο νθζαικνί. Κάζε 

νθζαικφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία θαηαβνιή αγθαζηνχ πνπ άιινηε αλαπηχζζεηαη θαη 
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άιινηε φρη. Αγθάζηα ζπλήζσο θέξνπλ νη ιαίκαξγνη βιαζηνί θαη ηα ζπνξφθπηα. 

Πνιιά αγθάζηα θέξνπλ ε ιεκνληά, ε θηηξηά θαη ε ιηκεηηηά. 

Σα άλζε θέξνληαη κνλήξε ή ζε ηαμηαλζία  θχκαηνο , ζηελ θνξπθή ησλ βιαζηψλ 

ηνπ ηειεπηαίνπ θχκαηνο βιάζηεζεο, ή ηνπ παξειζφληνο έηνπο , ή ζηηο καζράιεο ησλ 

θχιισλ ηεο ηξέρνπζαο βιάζηεζεο. Απηά δηαθνξνπνηνχληαη πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ 

εθπηπρζνχλ. Σα άλζε ησλ εζπεξηδνεηδψλ έρνπλ επράξηζην άξσκα θαη σξαίν ρξψκα. 

Σν κέγεζνο ησλ αλζέσλ πνηθίιιεη απφ είδνο ζε είδνο . Σα άλζε ησλ εζπεξηδνεηδψλ 

είλαη εξκαθξφδηηα. 

Σα δέληξα αλζίδνπλ ηελ άλνημε, αλάινγα κε ηα θχκαηα βιάζηεζεο. ε πεξηνρέο 

φπνπ ν ρεηκψλαο είλαη ςπρξφο ηα πεξηζζφηεξα άλζε ζρεκαηίδνληαη ηελ άλνημε θαη 

φζν πεξηζζφηεξα άλζε ζρεκαηηζζνχλ ηελ άλνημε ηφζν ιηγφηεξα ζα είλαη θαη εθείλα 

πνπ ζα ζρεκαηηζηνχλ ηηο άιιεο επνρέο. ε πεξηνρέο πνπ νη επνρέο ελαιιάζζνληαη, κε 

βάζε ηηο βξνρέο ή ηελ μεξαζία ε βιάζηεζε έπεηαη ηεο βξνρεξήο πεξηφδνπ. 

Σα άλζε ησλ εζπεξηδνεηδψλ παξάγνπλ πνιχ λέθηαξ επί 48 ψξεο κεηά ην άλνηγκα 

ηνπ άλζνπο. ηα εζπεξηδνεηδή ζπλεζηζκέλν είλαη ην θαηλφκελν ηεο παξζελνθαξπίαο. 

Όζα άλζε δελ εμειηρζνχλ ζε θαξπφ πέθηνπλ θαη έηζη έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο 

αλζφπησζεο. Ο θαξπφο ησλ εζπεξηδνεηδψλ είλαη ξάγα-εζπεξίδηνλ. Απνηειείηαη απφ 

ηνλ θινηφ θαη ηε ζάξθα. Σν έγρξσκν ηκήκα ηνπ θινηνχ πεξηέρεη ρισξνθχιιε ή 

θαξνηίλεο θαη μαλζνθχιιεο φηαλ είλαη ψξηκνο, βηηακίλε C, λεξφ , πεθηίλεο νμέα , 

θιαβφλεο , αηζέξηα έιαηα θαη πνιιέο άιιεο ελψζεηο.  

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ εζπεξηδνεηδψλ γίλεηαη κε ζπφξν, κε κνζρεχκαηα, κε 

θαηαβνιάδεο θαη κε εκβνιηαζκφ ηεο πνηθηιίαο πάλσ ζην ππνθείκελν. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο ηνπ ελνθζαικηζκνχ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο κε 

ζπφξν είλαη κία εξγαζία πνπ δίλεηαη πνιχ πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπφξνπ. Οη 

ζπφξνη πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θαιά αλεπηπγκέλα κεηξηθά δέληξα. Δπίζεο, 

πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη φινη νη θαθνζρεκαηηζκέλνη ζπφξνη ή απηνί πνπ είλαη 

γελεηηθά αλνκνηφκνξθνη. Μεηαμχ ησλ ζπφξσλ ππάξρεη δηαθνξά ηφζν ζην ζρήκα φζν 

θαη ζην κέγεζνο. Οη θαξπνί ησλ δηαθφξσλ ππνθεηκέλσλ πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ 

αξηζκφ ζπφξσλ.  

Ζ ρξήζε ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη επηβεβιεκέλε δηφηη έηζη αληηκεησπίδνληαη νη 

αληίμνεο  εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη λεκαηψδεηο θαη νη ηνινγηθέο αζζέλεηεο. Σν  

ππνθείκελν επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβνιίνπ θαη ηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο, ηνλ 

ρξφλν εηζαγσγήο ηνπ δέληξνπ ζηελ θαξπνθνξία, ηελ απφδνζε, θαζψο θαη ηελ 
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πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δπίζεο, επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θαξπνχ 

φπσο ην κέγεζνο, πάρνο θινηνχ ,ρξψκα, πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ θαη νμέα.   

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ππνθείκελα εζπεξηδνεηδψλ είλαη ε Νεξαληδηά δηφηη 

ζπγθεληξψλεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ε αλζεθηηθφηεηα ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ θνκίσζε. ε θάζε πεξηνρή φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα 

εζπεξηδνεηδή νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο σο επί ην πιείζηνλ δηαθέξνπλ, φπσο 

πηζαλφλ λα δηαθέξεη επίζεο θαη ε εκθάληζε ή φρη θάπνηαο θπηνλφζνπ γη’ απηφ θαη ν 

παξαγσγφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηε ρξήζε ηνπ ππνθεηκέλνπ αλάινγα κε ηε 

πεξίπησζε. Μεγάιε επίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαξπνχ έρνπκε ζηα εζπεξηδνεηδή. Έηζη, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο 

ηνπ θαξπνχ, ην πάρνο ηνπ θινηνχ θαη ε ζρέζε νμέσλ-ζαθράξσλ ειέγρνληαη απφ ην 

είδνο ηνπ ππνθεηκέλνπ (Πξσηνπαπαδάθεο, 2004). 

Ζ γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ρσξίο λα είλαη θξίζηκε γηα εγθαηάζηαζε νπσξψλα 

είλαη ρξήζηκε γηα λα πξνβιέςνπκε  ηηο ιηπαληηθέο αλάγθεο ησλ νπσξνθφξσλ θαηά ηε 

θχηεπζε ηνπ νπσξψλα θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ δέληξσλ. Απαξαίηεηε είλαη ε 

γλψζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη ην pH ηνπ. 

ηνηρεία γηα ηελ ζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο παίξλνληαη απφ παξαηεξήζεηο πνπ θάλνπκε 

κε επηηφπηα εμέηαζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαηά ηελ επνρή ησλ πνιιψλ 

βξνρνπηψζεσλ.Σα εζπεξηδνεηδή θπηέπνληαη ηε άλνημε γηαηί ηφηε νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο. Δπεηδή , ηα λεαξά δελδξχιιηα είλαη επαίζζεηα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ πξηλ ηνλ ρεηκψλα. Σα δελδξχιιηα βγαίλνπλ απφ ην θπηψξην κε κπάια 

ρψκαηνο ή είλαη κέζα ζε ζαθνχιεο. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ κέζνδν άξδεπζεο, ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Οη 

απνζηάζεηο ζπλήζσο είλαη 5x5,5x6 , ή 6x6 m. 

Σα ζπζηήκαηα θχηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

Α) θαηά ηεηξάγσλα 

Β) θαηά νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα (Πξσηνπαπαδάθεο, 2004) 

 

8.2. ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ 
 

Όζνλ αθνξά ην θιίκα θαη ην έδαθνο : 

 Απμάλεηαη θαιά ζε μεξά εκίμεξα θιίκαηα. 

 Μπνξεί λα αλέρεηαη πεξηζηαζηαθνχο ειαθξνχο παγεηνχο. 

 Σν βέιηηζην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ είλαη 16-20°C ζε θιίκαθα 17-40°C. 
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 Ζ εηήζηα βξνρφπησζε ησλ 500-775mm είλαη ε βέιηηζηε. 

 Σν γιπθφ πνξηνθάιη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε θαιά ζηξαγγηδφκελα 

εδάθε, πξνηηκψληαη ηα ειαθξηάο θαη κεζαίαο ζχζηαζεο εδάθε  

 

Πξνζηαζία ησλ εζπεξηδνεηδψλ απφ ηνλ παγεηφ ζεκαίλεη αλχςσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ νπσξψλα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε δεκηά ή 

λα πξνθιεζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή δεκηά. Όια ηα ζπζηήκαηα ή νη κέζνδνη 

αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, δηφηη εθαξκφδνληαη ζε αλνηρηφ ρψξν θαη επεηδή ε ζεξκνθξαζία 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εδαθνθιηκαηηθέο  ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ (Πνληίθεο, 1993). 

Οη παγεηνί κπνξεί λα είλαη ειαθξνί, κέηξηνη ή θαη ηζρπξνί. 

 

 Διαθξνί παγεηνί: πκβαίλνπλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία θαηεβεί απφ 0 

κέρξη -2 Βαζκνχο Κειζίνπ, νπφηε ηα εζπεξηδνεηδή δεκηψλνληαη ζπλήζσο 

ειαθξά θαη ηδηαίηεξα νη θαξπνί.  

 Μέηξηνη παγεηνί: πκβαίλνπλ απφ -2 κέρξη -4 Βαζκνχο Κειζίνπ, 

νπφηε πξνθαινχλ ζνβαξέο δεκηέο ζηνπο θαξπνχο θαη αξθεηέο δεκηέο ζηα 

θχιια θαηο ηνπο βιαζηνχο ησλ δέληξσλ. 

 Οη ηζρπξνί παγεηνί θάησ ησλ -4 Βαζκνχο Κειζίνπ , θαηαζηξέθνπλ 

πιήξσο ηνπο θαξπνχο, κεγάιν ηκήκα ησλ δέληξσλ (θιψλνη-βξαρίνλεο) ίζσο 

δε θαη νιφθιεξα ηα δέληξα. 

 

Ζ επαηζζεζία ησλ εζπεξηδνεηδψλ ζηελ πδαηηθή θαηαπφλεζε θαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπο λα αλαθάκπηνπλ κεηά ην ζηξεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε 

πνηθηιία ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ην ππνθείκελν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ν 

ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο θαηαπφλζεο, ην κέγεζνο ηεο θαηαπφλεζεο, ε δηάξθεηα ησλ 

πεξηφδσλ θαηαπφλεζεο, ην ζηάδην εθαξκνγήο, θιπ., φπσο έρεη επηζεκαλζεί ζε 

δεκνζηεπκέλα εξεπλεηηθά άξζξα, ζπλνςίδεη ηηο θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ 

απφδνζε, ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

θαξπψλ αιιά θαη νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ άξδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο εζπεξηδνεηδψλ (πνξηνθάιη, ιεκφλη, καληαξίλη θαη 

γθξέηπθξνπη). 
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Ζ άξδεπζε απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

εζπεξηδνεηδψλ. Ζ έιιεηςε λεξνχ επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ δέληξσλ, 

αιιά θαη ε ππεξβνιηθή δφζε πγξαζίαο πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο ζηηο ξίδεο ιφγσ 

θαθνχ αεξηζκνχ θαη ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε κπθήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ηα δέληξα ζα πξέπεη λα πνηίδνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα λεξνχ ,ρσξίο λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα.  

 

 8.3 ΔΥΘΡΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗΔ ΣΖΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 

Οη θπξηφηεξεο αζζέλεηο ησλ εζπεξηδνεηδψλ είλαη : 

 

 Κνξπθνμήξα  

 Αλζξάθσζε 

 επηνξίσζε  

 ήςεηο θαξπψλ 

 Κνκκίσζε ιαηκνχ 

 ηάκπνξλ  

 Πξαζίληζκα ησλεζπεξηδνεηδψλ  

 Οκάδα ησλςσξψζεσλ 

 Δμψθνξηε 

 Σξηζηέηζα 

 

Oη θπξηφηεξνη εληνκνινγηθνί ερζξνί ησλ εζπεξηδνεηδψλ είλαη : 

 

 Aphis spiraecola Patch (Aphis citricola) 

 Toxopteraauranti 

 Αonidiellaauranti 

 Lepidosaphesbeckii 

 Coccus hesperidum 

 Planococcuscitri 

 Iceryapurchasi 

 Ceratitiscapitata 

 Aleurothrixusfloccocus (Vecci, 1991) 
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3
ν
Μέξνο 

Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο, ζπδήηεζε θαη απνηειέζκαηα 
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9.  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

9.1.ΓΔΝΗΚΑ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο αλαιχεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

Ζ κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία έξεπλαο είλαη ην ζηάδην εθείλν ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ηνλ θαζνξηζκφ ζρεδίσλ έξεπλαο, ηηο ζηξαηεγηθέο κεηξήζεσλ, ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ αλάιπζε απηψλ (Μαθξάθεο, 2005). 

 Καηά ηνλ Θενθηιίδε (1995), ε επηζηεκνληθή έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία λέσλ ζηνηρείσλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή 

εξγαζία. Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο δίλνληαη ζην ζρήκα 1: 

 

 

ρήκα 1: Βαζηθά γλσξίζκαηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο Θενθηιίδεο (1995) 

Γεληθά, ππάξρνπλ 3 κέζνδνη ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ: 

(Μαξάληνο,1999). 

Α) Παξαηήξεζε.  

Β) Γξαπηά ηεθκήξηα.  

Γ) Δξσηεκαηνιφγην 
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9.1.1.Υαξαθηεξηζηηθά εξσηεκαηνινγίνπ - Γεληθά 
 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (1999), απνηειεί θχξην εξγαιείν 

έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα άθξσο δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν κπνξεί λα παξαδνζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, ελψ παξάιιεια είλαη αξθεηά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ 

αλάιπζε (Wilson&Mclean, 1994). Καηά ηνπο Borg θαη Gall (1989) έλα πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν , 

επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή επθνιία θαη 

νηθνλνκία ρξφλνπ. Πην αλαιπηηθά, κέζσ ηνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηθαλψλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο ζρέζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηα θαηλφκελα (CohenandManion 1994). Δπηπξφζζεηα 

απνηειεί έλα ζρεηηθά εχρξεζην εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξα 

επίπεδα ζπκκεηνρήο, παξά ην γεγνλφο φηη ελππάξρεη ν θίλδπλνο θάπνηνο αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ λα κείλνπλ αλαπάληεηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην (questionnaire) είλαη κία ηππνπνηεκέλε νκάδα εξσηήζεσλ 

γηα ηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο (Μαχξνο θαη 

ηψκθνο, 2008) . Έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο:  

 Σε κεηαηξνπή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη.  

 Σελ ελζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε ησλ εξσηψκελσλ λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο.  

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο απφθξηζεο (responseerror).  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή 

θαη ηνπ εξσηψκελνπ. Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη ακθίδξνκε: Ο εξεπλεηήο επηθνηλσλεί 

κε ηνλ εξσηψκελν ζέηνληαο εξσηήζεηο γηα λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζέιεη.  

 

9.1.1.1.θνπόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
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θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα κεησζεί ην πνζνζηφ ηνπ “ζνξχβνπ” ζηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Γχζθνιεο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο πνπ είλαη αηειείο ή εχθνια 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε είλαη παξαδείγκαηα ζνξχβνπ.  

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο γηα ην πφηε ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ παξαγφλησλ θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, θαζψο θαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη θαιή επηινγή γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

 Όηαλ νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη (ρξήκαηα θαη ρξφλνο). Δίλαη 

ζρεηηθά θζελή κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Αλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δαπαλεξή, ε δηαλνκή ηνπ 

είλαη θζελή θαη νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ μεπεξλά ην θφζηνο κίαο 

θσηνηππίαο. Ο απαηηνχκελνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνο είλαη έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη. Δάλ 

δηαλεκεζεί κε ηελ πξνζσπηθή κέζνδν, ηφηε ρηιηάδεο εξσηψκελνη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο. 

 Όηαλ είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ . Σν εξσηεκαηνιφγην εμαζθαιίδεη εχθνια αλσλπκία θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν νδεγεί ζε 

εηιηθξηλείο απαληήζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

9.1.1.2.Βαζηθέο αξρέο εξσηεκαηνινγίσλ 

 

Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε θαη 

ην ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη (Παπαδφπνπινο, 2010):  

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά). 

 Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ καο.  

 Να κειεηάηαη κήπσο ην ηηζέκελν εξψηεκα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ν εξσηψκελνο. 

 Οη εξσηήζεηο λα αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ εχθνια ζπκάηαη θαλείο. 

 Οη εξσηήζεηο λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη γεληθέο θαη αφξηζηεο. 

 Γελ πξέπεη λα πεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνπ εθζέηνπλ ηνλ απνθξηλφκελν. 
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 Γελ πξέπεη λα ηίζεληαη κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απάληεζε, γηαηί ηφηε ζα είλαη πξνθαηεηιεκκέλεο. 

 ε θάζε εξψηεζε ε απάληεζε πξέπεη λα καο δίλεη έλα κφλν ζηνηρείν. 

 ηελ αξρή πξέπεη λα πεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνπ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξσηψκελνπ, ζηε ζπλέρεηα λα είλαη νη δχζθνιεο εξσηήζεηο θαη λα ππάξρεη κία 

ινγηθή ζεηξά κεηαμχ απηψλ. 

 Να κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα θσδηθνπνηεζνχλ, ψζηε λα ππνζηνχλ ηελ 

θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ φζεο είλαη δπλαηφλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Σδσξηδάθε θ.α. (2002), νη θαλφλεο ζχληαμεο εξσηεκαηνινγίσλ 

είλαη νη εμήο: 

 Σν εξσηεκαηνιφγην δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιν, γηα λα κελ θνπξάδεη ηνλ 

εξσηψκελν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη κείσζε ησλ εξσηήζεσλ εηο βάξνο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ δεηά ν εξεπλεηήο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλά κε ηξφπν ψζηε λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξσηψκελνπ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο απάληεζεο ζηνλ εξσηψκελν, 

αιιά πεξηέρεη εξσηήζεηο ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη ζηα πιαίζηα ησλ γλψζεψλ ηνπ, 

ψζηε λα πξνζπκνπνηεζεί λα ζπλεξγαζηεί ζπκπιεξψλνληάο ην. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπληαρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βνεζά ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

 Τπάξρεη αιιειεμάξηεζε θαη ινγηθή ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

 -Γελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ λα εθζέηνπλ ηνλ εξσηψκελν. 

Ο Γανπηφπνπινο (2005) ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ζχληαμεο εξσηεκαηνινγίσλ, 

αλαθέξεη φηη πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη δηπιέο εξσηήζεηο, λα ππάξρεη επδηάθξηηνο 

ρσξηζκφο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαη λα ππάξρεη εηζαγσγηθφ ελεκεξσηηθφ 

θείκελν, ελψ ε Κπξηαδή (1999) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα μεθηλάεη 

κε εχθνιεο αιιά ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο πνπ ζα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

εξσηψκελνπ ψζηε λα έρεη δηάζεζε λα ζπλερίζεη θαη φηη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιφ είλαη λα ππνβάιινληαη ζην ηέινο.  

 Σέινο, ν Μαθξάθεο (2005) αλαθέξεη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ φηη 

απηή εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ θνηλή ζπλαίλεζε εηδηθψλ νη νπνίνη ηειηθψο ζα 

απνθαλζνχλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο. 
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9.2. Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ - Δίδε εξσηήζεσλ (παξνύζαο 

έξεπλαο) 
 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 61 εξσηήζεηο.Οη πξψηεο αθνξνχλ 

ζην θχιιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

εξσηψκελνπ. ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηηο εμήο ελφηεηεο: ηηο θαιιηέξγεηεο 

θαη ην λεξφ, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, 

ηελ άληιεζε λεξνχ, ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ην πξφγξακκα άξδεπζεο, ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

9.2.1.Μεηαβιεηέο έξεπλαο 
 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη εχθνιεο ζηελ ζπκπιήξσζε, δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθψλ απαληήζεσλ (Vermaandmallick 2004 

Javeau 2000 Βάκβνπθαο 1988). Οη εξσηήζεηο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή θιίκαθα likert φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

δειψζεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ ή δηαθσλίαο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Γαθέξκν (2005), κεηαβιεηή είλαη θάζε ηη πνπ κεηαβάιιεηαη ή 

πνηθίιεη θαη κπνξεί λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ, κηα ηδηφηεηα, κηα ηθαλφηεηα ή έλαο 

παξάγνληαο πνπ καο ελδηαθέξεη ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο έξεπλαο, ελψ ζχκθσλα 

κε ηνλ ηάξδν (2005β), κεηαβιεηή είλαη ε ηδηφηεηα ή ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο κνλάδεο ηεο εξεπλψκελεο νκάδαο . Ο Μάηεο 

(2003) δηαθξίλεη ηηο κεηαβιεηέο ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. 

Οη πνηνηηθέο δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο αιιά κφλν λα 

απαξηζκεζνχλ θαη δηαθξίλνληαη ζε νλνκαζηηθέο φηαλ ε θάζε θαηεγνξία απνηειείηαη 

απφ ηα ίδηα πξάγκαηα, αληηθείκελα θιπ. θαη ζε ηαθηηθέο φηαλ ηα πξάγκαηα, 

αληηθείκελα θιπ. ηαμηλνκνχληαη ζε νκνηνγελείο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη 

θαηά θάπνην κέηξν κεγέζνπο. Οη πνζνηηθέο εθθξάδνληαη κε αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε δηαζηεκάησλ θαη αλαινγηψλ (ζρήκα 2). 
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ρήκα 2 Γηάθξηζε κεηαβιεηώλ 

Πεγή: Μάηεο (2003). 

 

9.2.2.Πιεζπζκόο Έξεπλαο 
 

Ο Παξαζθεπφπνπινο (1984) αλαθέξεη φηη πιεζπζκφο είλαη έλα επξχηεξν ζχλνιν 

νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ, ελψ νη Berthouex θαη Brown (2002), αλαθέξνπλ φηη 

πιεζπζκφο είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν Ν παξαηεξήζεσλ ή ηηκψλ δεδνκέλσλ. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηη ίδην ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη απφ ηα πιηθφ-ηερληθά εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ (Javeau, 1996). 

 Ο πιεζπζκφο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είλαη 

πνιίηεο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ γεσξγία. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε απφ 70 άηνκα. 

9.2.3.Μέζνδνο, επεμεξγαζία θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 
 

Ζ επηινγή θάζε ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ γίλεηαη κε βάζε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ζε παξφκνηεο έξεπλεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1990). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ επηιέρηεθε είλαη ε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ε νπνία αζρνιείηαη κε κεζφδνπο νξγάλσζεο, ζχλνςεο θαη 

παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1984). ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (Μάηεο, 2003).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε θάζε κία εξψηεζε μερσξηζηά 

κέζσ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ. 
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Σν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην πξφγξακκα ΗΒΜ SPSS (StatisticalPackageforSocialSciences) 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 22. ην θχιν εξγαζίαο ηνπ SPSS πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο, θάζε ζηήιε 

αληηζηνηρεί ζε κία εξψηεζε (κεηαβιεηή) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηηο πνιπζεκαηηθέο 

εξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ηφζεο ζηήιεο φζεο θαη νη επηκέξνπο εξσηήζεηο. Κάζε γξακκή 

ηνπ θχινπ εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε έλα εξσηεκαηνιφγην (ππνθείκελν).  

Γηα λα γίλεη ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία, πξνεγήζεθε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε 

ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ 

ηχπν θάζε κεηαβιεηήο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εηζαρζνχλ ζην θχιιν εξγαζίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Howard&Sharp, 1996). Ζ θσδηθνπνίεζε απηή έγηλε κε ηελ ρξήζε 

αθέξαησλ αξηζκψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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9.3.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

9.3.1.Γεληθέο εξσηήζεηο - ηαπηόηεηα εξσηεζέλησλ  
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 55 άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο (γξάθεκα 1). Ο κέζνο φξνο 

ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη 47.9 έηε κε κηθξφηεξε ηηκή ηα 21 θαη κεγαιχηεξε ηα 74 

έηε. 

 

Γξάθεκα 1: Φύιν 

Σν 97,4% ησλ εξσηεζέλησλ δελ είλαη λένη αγξφηεο θαη κφιηο ην 3% είλαη 

(γξάθεκα 2). Σν 100% ηνπ δείγκαηνο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα 

ελίζρπζεο, γεγνλφο αμηνζεκείσην. Δπνκέλσο  είλαη απνιχησο θπζηνινγηθφ λα κε 

γλσξίδεη ην δείγκα αλ  ηα πξνγξάκκαηα πεξηέρνπλ φξνπο ρξήζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

 

Γξάθεκα 2: Δίζηε λένο αγξόηεο; 

Σν 61% ησλ εξσηεζέλησλ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθή 

παξαγσγή θαη ην 39% φρη (γξάθεκα 3). 
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Γξάθεκα 3: Αζρνιία κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή 

Σν 75% απηψλ πνπ δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή 

είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 18% αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά ην 2% είλαη πνιηηηθνί 

κεραληθνί θαη ην 5% είλαη δηθεγφξνη (γξάθεκα 4). 

 

Γξάθεκα 4: Δπάγγεικα εθηόο αζρνιίαο κε γεσξγηθή παξαγσγή 

 

 

Γξάθεκα 5: Έρεηε νηθνγέλεηα; 

Σν 57% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ νηθνγέλεηα θαη ην 43% δελ έρνπλ (γξάθεκα 5). 

Σν 57% απηψλ πνπ έρνπλ νηθνγέλεηα, ζπληεξνχλ απφ έλα έσο 5 άηνκα κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (40%) ζπληεξεί 3 άηνκα. 



 

59 

 

Γξάθεκα 6: Αξηζκόο αηόκσλ πνπ ζπληεξνύληαη αλά νηθνγέλεηα 

Σν 63% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο εξγάδνληαη θαη άιια άηνκα ζηε 

γεσξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ην 37% πσο δελ εξγάδνληαη άιια άηνκα (γξάθεκα 

7). 

 

Γξάθεκα 7: Δξγάδνληαη θαη άιινη ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα 

Απφ ηα 44 άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή ηα 34 πξνέξρνληαη 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ εξσηεζέλησλ πνζνζηφ (77%) (γξάθεκα 8). ρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ, απηά είλαη απφ έλα έσο 4  άηνκα. 

 

Γξάθεκα 8: Δξγαζία άιισλ αηόκσλ ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα 
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Γξάθεκα 9: Μνξθσηηθό επίπεδν 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ ην 34% είλαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ, ην 53% απφθνηηνη ιπθείνπ, θαη ην 13% απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ 

(γξάθεκα 9). 

Μφιηο ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ απαληάλε πσο ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν 

ζρεηίδεηαη κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή (γξάθεκα 10). 

 

Γξάθεκα 10: Μνξθσηηθό επίπεδν ζρεηηθό κε ηε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

Μφιηο ην 21% ησλ εξσηεζέλησλ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα ζρεηηθή κε ηε 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα (γξάθεκα 11). Απφ ηα 15 άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ 

ζεκηλάξηα, ε δηδαζθαιία ηνπο πεξηείρε ηα εμήο αληηθείκελα: Πνηφηεηα άξδεπζεο 

λεξνχ, Μέηξα πξνζηαζίαο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, πξφγξακκα άξδεπζεο θαη αξδεπηηθή 

πεξίνδνο. Όια απηά ηα αληηθείκελα δηδάρζεθαλ θαη ζηα 24 άηνκα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα. 
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Γξάθεκα 11: Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθώλ κε ηε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

9.3.2.Καιιηέξγεηεο θαη λεξό 
 

ρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εξσηεζέληεο, ην 

23% αζρνιείηαη κε αλζνθνκηθά, ην 32% κε ειηέο, ην 19% κε ακπέιηα, θαη ην 27% κε 

άιιεο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή) (γξάθεκα 12). Καη νη 100 εξσηεζέληεο πνηίδνπλ 

ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. 

 

Γξάθεκα 12: Δίδνο θαιιηέξγεηαο 

ρεηηθά κε ην ηη πνζνζηφ πνηίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο, ην 76% ηηο πνηίδεη ζε 

πνζνζηφ 100%, ην 20% ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 50%, θαη ην 4% ηνπ δείγκαηνο ζε 

πνζνζηφ 40% (γξάθεκα 13). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ελιες Ανθοκομικα Αμπελια Άλλες Καλλιεργειες 
(Εζπεριδοειδη)



 

62 

 

Γξάθεκα 13: Πνζνζηφ πνηίζκαηνο θαιιηέξγεηαο 

ρεηηθά κε ην αλ ην λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, ην 19% απάληεζε ζεηηθά θαη 

ην 81% αξλεηηθά (γξάθεκα 14). Απφ ηνπο 57 εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ πσο ην 

λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, θαη νη 57 γλσξίδνπλ ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο. 

 

Γξάθεκα 14: Σν λεξό άξδεπζεο είλαη ππόγεην; 

ρεηηθά κε ην αλ ην λεξφ άξδεπζεο είλαη επηθαλεηαθφ, ην 81% απάληεζε ζεηηθά 

θαη ην 19% αξλεηηθά (γξάθεκα 15). 

 

Γξάθεκα 15: Σν λεξό άξδεπζεο είλαη επηθαλεηαθό; 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο 

ηνπο νη εξσηεζέληεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 66% δήισζε πσο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 

17% πσο είλαη ιηγφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη, θαη ην 17% πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ρξεηάδεηαη (γξάθεκα 16). Καη νη 70 εξσηεζέληεο πιεξψλνπλ ην λεξφ άξδεπζεο.  
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Δπίζεο ην 100% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαη επίζεο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεηχρεη ην 

κέγηζην ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

Δπηπξνζζέησο θαη νη 70 εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ πσο ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ. 

Δπηπιένλ, ην δείγκα ζεσξεί πσο έρεη πεηχρεη ην κέγηζην ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

 

Γξάθεκα 16: Πόζν ηθαλνπνηεηηθό είλαη ην λεξό πνπ εθαξκόδεηε ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

9.3.3.Πνηόηεηα λεξνύάξδεπζεο 

Καλέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Καη νη 70 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ πξνζσπηθά πσο ην 

λεξφ άληιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

9.3.4.πγθέληξσζε λεξνύ άξδεπζεο 
Καη νη 70 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο δελ ζπγθεληξψλνπλ ην λεξφ ζε θάπνηα 

δεμακελή πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

9.3.5.Άληιεζε λεξνύ 
Σν 49% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην είδνο αληιίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο άληιεζεο (γξάθεκα 17). 

Απφ ηα 34 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληιία θαη νη 34 γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία 

άληιεζεο ηνπ λεξνχ . 



 

64 

 

Γξάθεκα 17: Υξεζηκνπνηείηαη αληιία γηα ην λεξό άξδεπζεο; 

 

9.3.6.Πξνζηαζία αξδεπηηθνύ δηθηύνπ 
 

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί θίιηξα γηα ηελ απφιεςε ηνπ λεξνχ 

(γξάθεκα 18). 

 

Γξάθεκα 18: Υξεζηκνπνηείηε θίιηξα γηα ηελ απόιεςε λεξνύ; 

Σν 53% δειψλεη πσο έρεη θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεη αλ ηα θίιηξα ρξεηάδνληαη 

θαζαξηζκφ (γξάθεκα 19). 

 

Γξάθεκα 19: Γλώζε γηα ην αλ ηα θίιηξα λεξνύ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκό 

Απφ ηνλ πίλαθα 2 πξνθχπηεη πσο ην 71,4% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί 

ξπζκηζηέο πίεζεο, βαιβίδεο εμαεξηζκνχ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. 
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 ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΡΤΘΜΗΣΔ 

ΠΗΔΖ 

50 20 

ΒΑΛΒΗΓΔ 

ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ 

50 20 

ΒΑΛΒΗΓΔ 

ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 

50 20 

 

 

 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηά απαληήζεσλ σο πξνο ηε ρξήζε εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ 

άξδεπζεο 

 

9.3.7.Μεηαθνξά ηνπ λεξνύ άξδεπζεο 
Καη ηα 70 άηνκα απάληεζαλ πσο ην δίθηπν άξδεπζεο είλαη αλνηθηφ. 

Σν 66% ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο ζην ρσξάθη (γξάθεκα 20). Απηά αθνξνχλ ηηο απψιεηεο λεξνχ θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ, ηηο απψιεηεο πίεζεο θα ηελ είζνδν αέξα ζην δίθηπν. 

 

Γξάθεκα 20: Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζην 

ρσξάθη 

 

9.3.8.Πξόγξακκα άξδεπζεο 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη θαη νη 100 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο 

γλσξίδνπλ πφηε πξέπεη λα αξδεχνπλ. Ο ιφγνο πνπ ην γλσξίδνπλ είλαη ε εκπεηξία. Σν 
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90% απάληεζε πσο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ γλσξίδεη πφηε λα αξδεχεη. Καλείο απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο δελ αλέθεξε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ απφ εηδηθνχο σο ηνλ ιφγν πνπ 

μέξεη πφηε λα αξδεχεη. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζε γηα 

άξδεπζε είλαη ν θαηξφο, ε ζεξκνθξαζία, θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 

θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν λεξφ ζα 

εθαξκφζνπλ αλά άξδεπζε, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλνκβξίαο, ε 

μεξαζία ηνπ εδάθνπο, ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε επνρή θαη ν θαηξφο. 

Σν 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο δελ ζπαηαιάεη ην λεξφ ηεο άξδεπζεο. 

 

9.3.9.Υξεζηκνπνηνύκελα ζπζηήκαηα άξδεπζεο 
 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεη ην δείγκα, ην 60% 

εθαξκφδεη θαηάθιπζε, ην 30% πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θαη ην 10% απιάθηα. Ο θάζε 

εξσηψκελνο είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 55 άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο. Σν 97,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ δελ είλαη λένη αγξφηεο θαη ην 100% ηνπ δείγκαηνο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε 

θάπνην πξφγξακκα ελίζρπζεο. ηελ επνρή καο πνπ ην δηαδίθηπν είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν θαη ε ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζα έπξεπε λα 

ζπκκεηέρνπλ νη εξσηεζέληεο ζε θάπνην πξφγξακκα ελίζρπζεο κε ζθνπφ ην φθεινο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή, 

θαη πξνέθπςε πσο ην 75% απηψλ πνπ δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

γεσξγηθή παξαγσγή είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ κείσζε ησλ 

θαηά απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε αγξνηψλ ζηελ πεξηνρή εξεχλεο. 

Σν 63% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο εξγάδνληαη θαη άιια άηνκα ζηε 

γεσξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξσηεζέλησλ ην 34% είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ην 53% απφθνηηνη ιπθείνπ, θαη ην 

13% απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ Μφιηο ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή. πλεπψο πξνθχπηεη 

πσο δελ επεξεάζζεθαλ νη εξσηεζέληεο απφ ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή.  
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Μφιηο ην 21% ησλ εξσηεζέλησλ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλακελφηαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη απνδνηηθφηεξνη. 

Πξνζζεηηθά ινηπφλ ζηελ αλσηέξσ κηθξή ζρέζε ηνπ κηθξνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε 

ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ απηνκαηηζκψλ, ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ θ.ι.π. ζα 

έπξεπε λα δερζνχλ ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο: 

Πνηφηεηα άξδεπζεο λεξνχ, κέηξα πξνζηαζίαο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, πξφγξακκα 

άξδεπζεο θαη αξδεπηηθή πεξίνδνο.  

ρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εξσηεζέληεο,ην 

33% αζρνιείηαη κε αλζνθνκηθά, ην 27% κε ειηέο, ην 19% κε ακπέιηα, θαη ην 22% κε 

άιιεο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή). 

ρεηηθά κε ην αλ ην λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, ην 19% απάληεζε ζεηηθά θαη 

ην 81% αξλεηηθά. Αλαθνξηθά κε ην αλ ην λεξφ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο 

ηνπο νη εξσηεζέληεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 66% δήισζε πσο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 

17% πσο είλαη ιηγφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη, θαη ην 17% πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ρξεηάδεηαη. Γηαπηζηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην επάξθεηα ηνπ λεξνχ γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο. Ζ δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ, θαλεξψλεη πσο ππάξρεη αλάγθε θη εδψ 

εθπαηδεχζεσο ζρεηηθά κε ηελ δφζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

Σν 100% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαη αθφκε πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεηχρεη ην 

κέγηζην ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. Δπηπξνζζέησο θαη νη 70 εξσηεζέληεο 

πηζηεχνπλ πσο ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 

ηνπο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ, ην δείγκα ζεσξεί πσο έρεη πεηχρεη ην 

κέγηζην ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

παξαγσγψλ δειψλεη πσο είλαη επαξθέο ην λεξφ γηα ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο ή θαη πσο 

έρεη επηηεπρζεί ην κέγηζην ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ ζα πξέπεη 

λα καο εθεζπράδεη. Πηζαλά λα πξέπεη λα γίλεη κηα πην ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ 

ποζοηήηων ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη παξαγσγνί, ψζηε λα εμαρζνχλ πην 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ππεξ ή ηεο 

ππάδξεπζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ λεξνχ άξδεπζεο. 
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Καλέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Καη νη 70 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ πξνζσπηθά πσο ην 

λεξφ άληιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο επηθξαηεί κηα 

απζαίξεηε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

πκπεξαίλεηαη πσο ζα πξέπεη αξρηθά ηνπιάρηζηνλ λα γίλεηαη αλάιπζε λεξνχ ζε 

εηήζηα βάζε (αθνχ πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθά χδαηα).  

Σν 49% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην είδνο αληιίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο άληιεζεο θαη γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία άληιεζεο ηνπ λεξνχ. Σν 64% ησλ 

εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί θίιηξα γηα ηελ απφιεςε ηνπ λεξνχ. Σν 53% δειψλεη πσο 

έρεη θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεη αλ ηα θίιηξα ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ, θαη 

πξνθχπηεη πσο ην 71,4% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ ξπζκηζηέο πίεζεο, βαιβίδεο 

εμαεξηζκνχ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. Καη ηα 70 άηνκα απάληεζαλ πσο ην δίθηπν 

άξδεπζεο είλαη αλνηθηφ. Σν 66% ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε 

κεηαθνξά ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζην ρσξάθη. Δίλαη αξθεηά πςειφ ην πνζνζηφ απηφ. Ζ 

ιχζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο θξίλεηαη αλαγθαία. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ηηο 

απψιεηεο λεξνχ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, ηηο απψιεηεο πίεζεο θαη ηελ είζνδν αέξα ζην 

δίθηπν. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη θαη νη 100 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο 

γλσξίδνπλ πφηε πξέπεη λα αξδεχνπλ. Ο ιφγνο πνπ ην γλσξίδνπλ είλαη ε εκπεηξία. Σν 

90% απάληεζε πσο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ γλσξίδεη πφηε λα αξδεχεη. Καλείο απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο δελ αλέθεξε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ απφ εηδηθνχο σο ηνλ ιφγν πνπ 

μέξεη πφηε λα αξδεχεη. 

χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζε γηα άξδεπζε 

είλαη ν θαηξφο, ε ζεξκνθξαζία, θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε θαιιηέξγεηαο. 

χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν λεξφ ζα εθαξκφζνπκε 

αλά άξδεπζε, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλνκβξίαο, ε μεξαζία ηνπ 

εδάθνπο, ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε επνρή θαη ν θαηξφο.  

Σν 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο δελ ζπαηαιάεη ην λεξφ ηεο άξδεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεη ην δείγκα, ην 60% εθαξκφδεη 

θαηάθιπζε, ην 30% πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θαη ην 10% απιάθηα. Ο θάζε εξσηψκελνο 

είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

Με ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γεληθά 

παξαηεξνχληαηαλακελφκελεο δηαθπκάλζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ παξαγσγψλ. 
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πλνιηθά νη απαληήζεηο κνηάδνπλ αξθεηά κε κηθξέο δηαθνξέο βέβαηα λα 

παξνπζηάδνληαη ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο. Γεληθά νη 

θαιιηέξγεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη παξαγσγνί ζηελ πεξηνρή είλαη αξθεηά 

κνηξαζκέλεο κε ηα αλζνθνκηθά θαη ηηο ειηέο λα θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε. Οη 

παξαγσγνί ζην ζχλνιφ ηνπο πηζηεχνπλ φηη ην λεξφ άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ, ρσξίο φκσο κανέναρηνπο λα έρεη θάλεη θάπνηα ρεκηθή 

αλάιπζε ζην λεξφ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη νμχκσξν κηαο θαη ην λεξφ δελ έρεη ειεγρζεί 

πνηέ. πλεπψο, αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ επάξθεηά 

ηνπ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε. Απηφ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη 

θαη κε ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηεζέληεο παξαγσγνί δελ είραλ θάπνην 

κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε απηφλ ηνλ θιάδν θαη νη πεξηζζφηεξνη 

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπο, πνπ έρνπλ απνθηήζεη φια απηά ηα ρξφληα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, ζε απηή βαζίδνληαη θαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην ρξφλν άξδεπζεο. 

ην ζχλνιφ ηνπο νη παξαγσγνί απάληεζαλ φηη ην δίθηπν άξδεπζεο είλαη αλνηθηφ , 

πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα φπσο αλαθέξνπλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζην ρσξάθη θαζψο φπσο επηζεκαίλνπλ 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο απψιεηεο. Άξα απαηηείηαη εηδηθή δηαρείξηζε ησλ αγσγψλ θαη 

γηα ηελ απνθπγή ππεξθφξησζεο κε θεξηέο χιεο, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

κεηαθνξάο λεξνχ ζηηο αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. πζηήκαηα θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ 

απφ ζηεξεά ππφινηπα, πνπ δεκηνπξγνχλ νη θεξηέο χιεο, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

ζηα θαίξηα ζεκεία πξνζαγσγήο ηνπ λεξνχ. Δπίζεο παξφκνηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ θαη ζηηο αηνκηθέο πδξνιεςίεο θπξίσο φπνπ εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο κε θαηαηνληζκφ θαη ζηαγφλεο. 

Ζ ζηάγδελ άξδεπζε είλαη απηή πνπ ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

παξαγσγνί θαζψο κε απηφ ην ζχζηεκα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο λεξνχ. Οη 

απφηνκεο κεηαβνιέο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζεί 

κηα θαηάζηαζε ηπξβψδνπο ξνήο ε νπνία πξνθαιεί πςειέο απψιεηεο πηέζεσο, γηα 

απηφ θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηνλ ηχπν ζηαιιάθηε πνπ επηιέγεη ν θάζε 

αγξφηεο. 

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη άξδεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ε θαηάθιηζε, ηα 

απιάθηα θαη ε πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θαη θαίλεηαη πσο νη αγξφηεο είλαη 

επραξηζηεκέλνη κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν πνπ εθαξκφδνπλ είλαη ε εκπεηξία πνπ έρνπλ ζηε ρξήζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Παξ’ φια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα εθζπργξνληζηνχλ θαζψο κε απηά ηα 

ζπζηήκαηα άξδεπζεο παξαηεξνχληαη κεγάιεο απψιεηεο λεξνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα κε δηαπίζησζε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε πνηφηεηα ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, έδεημε 

φκσο ηα ζεκεία πξνζνρήο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ηφζν ε ζπιινγηθή, φζν 

θαη ε αηνκηθή δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, ελφο θπζηθνχ πφξνπ κε ηεξάζηηα 

ζεκαζία γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηνλ άλζξσπν. 
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